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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 5. schůze v roce 2021, 
konané 16. března 2021 

 
Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
1071 ONI   23.04. 
125 ONI   23.04. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 
373 ONI   31.08. 
752 ONI   17.09. 
1033  OŠKaS  31.10. 

1117 OD   10.11. 
1116 ONI   01.12. 
123 KKCR   31.12. 
1061 ONI   31.12.  
165 ONI   30.04. 
166 FO   15.06. 
204 OD   16.03.  
263 ONI   30.04.

 

Trvalá usnesení č.:  
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

1376 MěP  kontroly v sídlišti Za Chlumem – injekční stříkačky 

1377 Taj. (OSVaZ)  kontroly bytů 

763  MTSB  kontrola technického stavu dopravního značení 

128 MěP  kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

 

I. ukládá 
 
263  

Odboru nemovitostí a investic nechat zpracovat odborný posudek k opěrné zdi v Žižkově 

údolí na pozemku č. 623/1 k. ú. Bílina. 

ONI – 30.04. 

 

II. schvaluje 
 

 
264  
Rozpočtové opatření č. 25/2021 – navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina, p. o., 

o druhou část průtokové dotace z MPSV na realizaci projektu „Příměstské tábory DDM 

Bílina” ve výši 241.452,23 Kč, na základě žádosti ředitelky organizace. 

 

265  
Rozpočtové opatření č. 26/2021 – rozpuštění rezervy na projektové dokumentace v celkové 

výši 23.000 Kč na zpracování architektonické studie „Plocha mezi ZUŠ a MN 23/12“, 

architektonické studie „Parčík u CŠJ“ a zpracování prověrky BOZP „Hřiště MŠ Švabinského“.  

 

266  

Rozpočtové opatření č. 28/2021 – přesun finančních prostředků z rezervy rady města ve výši 

10.000 Kč na příspěvek zřizování a provoz schránek pro odložené děti. 

 

267  
Smlouvu o nájmu bytu č. 3 o velikosti 0+1, kategorie „běžný“ ul. Tyršova 320/10, s 

 na dobu určitou jednoho roku. 
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268  
Smlouvu o nájmu služebního bytu č. 2 ul. Břežánská 49/2, Bílina s  

po dobu trvání pracovního poměru u Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako 

lékař. 

 

269  
Smlouvu o poskytování služeb na výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 

pro město Bílina, jeho organizační složky a vybrané příspěvkové organizace v období 

od 01.04.2021 do 31.03.2024, mezi městem Bílina jako objednatelem a společností Moore 

Advisory CZ, s. r. o., Karolínská 661/4, Praha 8, jako poskytovatelem. Druhou v pořadí je 

nabídka společnosti GDPR posouzení, s. r. o., Rybná 716/24, Praha 1. Zároveň pověřuje 

starostku města podpisem smlouvy. 

 

270  

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 12.000 Kč mezi městem Bílina, jako 

poskytovatelem a Vlastenecko–dobročinným spolkem obce baráčníků Jana Žižky z Trocnova 

v Bílině, jako příjemcem, na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané 

žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

 

271  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 28.900 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a Svazem tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizace 

Bílina, jako příjemcem, na jednodenní poznávací výlety pro zdravotně a tělesně postižené 

občany města Bíliny v roce 2021. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

272  

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a Zoologickou zahradou Ústí nad Labem, příspěvková organizace, jako 

příjemcem, na chov zvířete tučňák brýlový, tj. na ochranu zvířat a jejich zdraví. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 

273  
Smlouvu o poskytnutí jednorázové neinvestiční finanční dotace ve výši 10.000 Kč, mezi 

městem Bílina jako poskytovatelem a Českým svazem ochránců přírody 37/11, Záchranná 

stanice Falco, jako příjemcem, na úhradu nákladů na péči o handicapované živočichy 

odchycené na území města Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

274  

Smlouvu o výpůjčce č. 11321703, k umístění květinových porostů na pozemkové p. č. 

1728/1 a 1728/41 v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako vypůjčitelem a Ředitelstvím silnic 

a dálnic České republiky, s. p. o., jako půjčitelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

275  
Darovací smlouvu na peněžitý dar ve výši 10.000 Kč, mezi městem Bílina a spolkem 

BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z. s., se sídlem 

Pod Oborou 88, Praha 10 – Hájek, na výměnu zastaralého typu babyboxu z roku 2009, který 

je umístěn v nemocnici v Teplicích. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

276  
Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu uzavřené 

24.02.2016 mezi městem Bílina a společností Koutecký, s. r. o., jehož předmětem je 

prominutí nájmu za kontejnery na textil, obuv a hračky na dobu určitou, na období let 2021–

2022. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
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277  
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo číslo 086/2005 uzavřené mezi městem Bílina jako 

odběratelem a Městskými technickými službami Bílina, p. o., Teplická 899, Bílina, jako 

poskytovatelem, kdy předmětem dodatku je navýšení ceny za svoz komunálního odpadu. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města 

 

278  
Zapojení fondu investic pro Mateřskou školu Bílina, Maxe Švabinského 664, p. o., v celkové 

výši 58.890 Kč na pořízení 1 ks keramické pece zn. KITTEC od firmy Leoš Sikora, Poříčí 6, 

Blansko, IČ: 60583991, na základě žádosti ředitelky mateřské školy. 

 

279  

Zapojení Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, jako 

partnera s finančním příspěvkem do Operačního programu potravinové a materiální pomoci 

v rámci výzvy Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi VII a zároveň schvaluje 

uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Ústeckým krajem jako 

příjemcem dotace a Mateřskou školou Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková 

organizace, jako partnerem projektu. Podpisem smlouvy pověřuje ředitelku školy. 

 

280  
Odstoupení od darovací smlouvy uzavřené mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Ivanou 

Mikešovou, IČ: 62748319 a Zdeňkem Mikešem, IČ: 86742507, jako dárcem, na přijetí 

nepeněžního daru ve výši 600 Kč, z důvodu nekonání reprezentačního plesu města 

20.03.2021. 

 

281  

Odstoupení od darovací smlouvy uzavřené mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Pavlem 

Vrchotkou, IČ: 47763833 jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru ve výši 4.000 Kč, 

z důvodu nekonání reprezentačního plesu města 20.03.2021. 

 

282  
Odstoupení od darovací smlouvy uzavřené mezi městem Bílina, jako obdarovaným 

a Milanem Stanislavem, IČ: 61513181, jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru ve výši 

2.500 Kč, z důvodu nekonání reprezentačního plesu města 20.03.2021. 

 

283  

Odstoupení od darovací smlouvy uzavřené mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Lenkou 

Voitovou, IČ: 14870061, jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč, 

z důvodu nekonání reprezentačního plesu města 20.03.2021. 

 

284  
Odstoupení od darovací smlouvy uzavřené mezi městem Bílina, jako obdarovaným 

a APEurope, s. r. o., Patrik Kovač, IČ: 29056179, DIČ: CZ29056179 jako dárcem, na přijetí 

nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč, z důvodu nekonání reprezentačního plesu města 

20.03.2021. 

 

285  
Odstoupení od darovací smlouvy uzavřené mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Prádlo 

pro oba – Petrou Vyhnálkovou, IČ: 62749668, jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru 

ve výši 2.500 Kč z důvodu nekonání reprezentačního plesu města 20.03.2021. 

 

286  

Podání přihlášky do Asociace turistických informačních center ČR, na základě žádosti 

vedoucí Informačního centra Bílina. Podpisem přihlášky pověřuje starostku města. 
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287  
Odpis pohledávky za  ve výši 1.935 Kč za nezaplacené nájemné 

a služby nebytových prostor pro nedobytnost. 

 

288  
Upravený bytový pořadník na I. pololetí roku 2021, po vyřazení neobnovených žádostí 

v lednu 2021 včetně doplnění bytového pořadníku dle doporučení bytové komise a dle 

doporučení členů rady města. 

 

289  

Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Reussova 160, 418 01 

Bílina Kyselka, k. ú. Bílina, parcela č. 1953 o celkové výměře 34,50 m2 pro účel využití jako 

kancelář ostrahy za nájemné dle platné směrnice č. 2/2014 o nájmu prostor sloužících 

podnikání. 

 

290  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 56,62 m2 

ve II. nadzemním podlaží objektu na adrese Mírové náměstí 46, Bílina, parcela č. 75 

v k. ú. Bílina za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání 

tj. 250 Kč/m2/rok pro účel využití jako kancelářské prostory, administrativa s tím, že nájemce 

na své náklady zajistí potřebné revize, přívod elektrické energie a potřebná povolení 

stavebního úřadu. 

 

291  

Směrnici č. 3/2021 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, v souladu s novelou § 6 odst. 

4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

292  
Aktualizovanou „Směrnici upravující postupy při odtahu vozidel včetně autovraků a jejich 

ekologické likvidaci ve městě Bílina“, předloženou vedoucím odboru dopravy. 

 

293  

Úpravu platu Mgr. Bc. Marii Sechovcové, ředitelce Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, 

okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Barboře Schneiderové, ředitelce Základní školy, 

Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Dagmar Axamitové, 

ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, 

Ing. Bc. Ladislavě Pěchové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, 

příspěvková organizace, paní Lence Zlatohlávkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Čapkova 

869, příspěvková organizace, paní Janě Žáčkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Síbova 

332, příspěvková organizace, Bc. Jiřímu Kopovi, řediteli Základní umělecké školy Gustava 

Waltera, příspěvková organizace, Bc. Kristě Sýkorové, ředitelce Domu dětí a mládeže Bílina, 

příspěvková organizace, s účinností od 01.04.2021, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 

a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, 

ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu vedoucí odboru školství, kultury a sportu. 

 

 

III. souhlasí 
 
294  

S návrhem odboru nemovitostí a investic připravit ve spolupráci s architektkou města 

jednoduchou studii dělení pozemku p. č. 2372/169 v k. ú. Bílina za účelem zjištění jeho 

koncepčního využití. 
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295  
S návrhem odboru nemovitostí a investic na rozdělení prostoru o výměře 166,26 m2 

sloužícího podnikání ve II. nadzemním podlaží objektu na adrese Mírové náměstí 46, Bílina, 

parcela č. 75 v k. ú. Bílina. 

 

296  
S postupem odboru nemovitostí a investic umístit nové veřejné osvětlení v prostoru garáží 

pod sportovní halou ve Studentské ulici. 

 

297  

S realizací projektu s názvem „Společně a s úsměvem“, který bude realizován v Mateřské 

škole Bílina, Síbova 332 v období 01.09.2021 – 30.06.2023. 

 

 

V. zamítá 
 
298  

Žádost  o přidělení bytu v domě Důlní 425, Bílina. 

 

VI. rozhodla 
 
 

299  

Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 

zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku v zadávacím řízení, 

přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na služby na akci „Ostraha 

majetku v areálech – Lázně Kyselka, Koupaliště Kyselka, Minigolf a Letní kino na Kyselce 

v Bílině“. 

 

300  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu malého rozsahu 

ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat 

zakázku v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, 

na dodávky na akci „Vybavení zubní ordinace v objektu Hornické nemocnice s poliklinikou, 

Bílina, stomatologickou soupravou“. 

 

301  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Vybudování 

podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina“ 

jako nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v souladu s § 56 ZZVZ v otevřeném řízení. 

Související projekt s totožným názvem s registračním číslem 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011750 je spolufinancován z Operačního programu Životní 

prostředí, s úpravami dle požadavků členů rady města. 

302  
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za  ve výši 1.935 Kč 

za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor. 
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VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
303  

Rozpočtové opatření č. 27/2021 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o částku 

v celkové výši 2.040.000 Kč z přebytku hospodaření města na dokončení financování akce 

„Přístavba multifunkčního objektu domu s pečovatelskou službou“. 

 

304  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 90.000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a spolkem Klub rybolovné techniky Bílina, z. s., jako příjemcem, 

na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 

 

305  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.400.000 Kč mezi 

městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem Fotbalový klub Bílina, z. s., jako příjemcem, 

na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 

 

306  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.100.000 Kč mezi 

městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem SK HC Draci Bílina, z. s., jako příjemcem, 

na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 

 

307  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a spolkem SK Velosport team Bílina, z. s., jako příjemcem, 

na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 

 

308  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 110.000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a spolkem Sportovní kuželkářský klub Bílina, z. s., jako 

příjemcem, na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem 

smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

 

309  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a spolkem SK FAVORIT Bílina, z. s., jako příjemcem, na podporu 

činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje 

pověřit starostku města. 

 

310  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a spolkem Tělocvičná jednota Sokol Bílina jako příjemcem, 

na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 
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311  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a spolkem AKB GYM BÍLINA, z. s., jako příjemcem, na podporu 

činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje 

pověřit starostku města. 

 

312  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 350.000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a spolkem SK Bílina, z. s., jako příjemcem, na podporu činnosti 

příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 

starostku města. 

 

313  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000. Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a spolkem Foosball Severní Čechy, z. s., jako příjemcem, 

na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 

 

314  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.650.000 Kč mezi 

městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem Draci Bílina, z. s., jako příjemcem, 

na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 

 

315  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a spolkem ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Bílina, jako 

příjemcem, na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem 

smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

 

316  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.100.000 Kč mezi 

městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem Atletický klub Bílina, jako příjemcem, 

na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 

 

317  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 265.000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a spolkem SHOTOKAN KARATE–DO MASOPUST BÍLINA, z. s., 

jako příjemcem, na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. 

Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

 

318  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a spolkem SanDoMon Bílina, z. s., jako příjemcem, na podporu 

činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje 

pověřit starostku města. 
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319  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 115.000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a spolkem PRO–AKTIV, z. s., jako příjemcem, na podporu 

činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje 

pověřit starostku města. 

 

320  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a spolkem P.S. AVZO TSČ ČR – Bílina, jako příjemcem, 

na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 

 

321  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 400.000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a spolkem LAWEN TENIS KLUB Bílina, z. s., jako příjemcem, 

na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 

 

322  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 

Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 390.000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., jako příjemcem, 

na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 

 

323  

Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako kupujícím a Státním statkem Jeneč, státní podnik 

v likvidaci, jako prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 369/2 

o výměře 142 m2, pozemku p. č. 659/4 o výměře 386 m2, pozemku p. č. 2372/125 o výměře 

30 m2, pozemku p. č. 2372/127 o výměře 88 m2, pozemku p. č. 2372/128 o výměře 540 m2, 

pozemku p. č. 2433/1 o výměře 404 m2 vše v k. ú. Bílina a dále pozemku p. č. 540/5 

o výměře 149 m2, pozemku p. č. 540/6 o výměře 119 m2, pozemku p. č. 540/7 o výměře 

85 m2, pozemku p. č. 540/9 o výměře 44 m2, pozemku p. č. 540/11 o výměře 25 m2 vše 

v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu obvyklou 42.958 Kč, určenou na základě znaleckého posudku 

č. 5074/32/2021 zhotoveného Zdeňkem Vašíčkem, Teplická 232, Hranice. Podpisem kupní 

smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

 

324  
Členství města Bíliny v asociaci národní síť Zdravých měst České republiky. 

 

325  

Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života a přistupuje tím 

k mezinárodnímu programu Zdravé město OSN–WHO. Podpisem deklarace doporučuje 

pověřit starostku města. 

 

326  
Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 60.215,98 Kč za nezaplacené 

zbylé dlužné nájemné, z důvodu ukončeného insolvenčního řízení splněním oddlužení.  
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VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
327  

Žádost  o prodej části pozemku p. č. 2372/169 v k. ú. Bílina. 

 

328  
Žádost  o prodej části pozemku p. č. 2158 

v k. ú. Bílina. 

 

IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit 
 
329  
S požadavkem starosty obce Zabrušany Ing. Vítězslava Škuthana k uzavření spolupráce 

spočívající v uzavření veřejnoprávní smlouvy k zajištění výkonu oprávnění Městské policie 

v obci Zabrušany a k odpovědi pověřuje starostku města. 

 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města pověřit 
 
330  

Pana Ing. Radka Zenkera jako politika programu Zdravé město a zároveň doporučuje 

souhlasit s tím, že rada města pověří pracovníka úřadu koordinací programu Zdravé město. 

 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
 
331  
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky  ve výši 

60.215,98 Kč za nezaplacené zbylé dlužné nájemné. 

 

332  

O odstoupení od kupní smlouvy č. 04/2020/HY uzavřené 29.05.2020 mezi městem Bílina 

jako prodávajícím a společností Lesy Sever, s. r. o., jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy 

je prodej pozemku p. č. 766/1 o výměře 7 766 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 774 o výměře 

2 621 m2 v k. ú. Bílina za celkovou kupní cenu 1.040.700 Kč z důvodu nedodržení platebních 

podmínek. 

 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
333  
Změnu na pozici tajemnice finančního výboru, kterou od 01.07.2021 bude Bc. Veronika 

Ježková a to z důvodu ukončení pracovního poměru současné tajemnice finančního výboru 

k 30.06.2021. 

 

334  

Informaci odboru nemovitostí a investic o nezaplacení kupní ceny ve výši 1.040.700 Kč 

za prodej pozemku p. č. 774 v k. ú. Bílina a části pozemku p. č. 766/1 v k. ú. Bílina. 

 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města k projednání 
 
335  

Možnosti výkupu bytů a bytových domů na území města Bíliny. 
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XIII. bere na vědomí 
 

 

336  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 z 13.10.2015, kterým bylo tajemníkovi 

městského úřadu uloženo pověřit odbor dopravy pravidelným informováním rady města 

o plánovaných, probíhajících a dokončených výkopových prací (havárií) a vydání povolení 

k výkopovým pracím na území města Bíliny. 

 

337  

Žádost SK Větrák, z. s., Liptická 462, Bílina, o výpůjčku pozemku p. č. 2372/169 v k. ú. Bílina 

s tím, že žádost bude opětovně předložena k projednání radě města po vyhotovení 

jednoduché studie dělení předmětného pozemku za účelem zjištění jeho koncepčního 

využití. 

 

338  
Zápis z jednání sportovní komise z 15.02.2021. 

 

339  
Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 15.02.2021. 

 

340  

Zápis z jednání komise pro místní média z 15.02.2021. 

 

341  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí a dopravu z 02.03.2021. 

 

342  

Zápis z jednání bytové komise z 04.03.2021. 

 

343  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí a dopravu z 10.03.2021. 

 

344  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem školství, kultury a sportu. 

 

345  

Plnění úkolů ze zápisu rady města městskou policií. 

 

346  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 

 

347  

Plnění úkolů ze zápisu rady města kanceláří úřadu. 

 

348  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 

 

349  

Informaci odboru nemovitostí a investic o vybraných špatně osvětlených přechodech 

pro chodce. 

 

350  
Informace odboru nemovitostí a investic o probíhajícím zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Rekonstrukce splaškové kanalizace v areálu HNsP, Bílina”. 
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351  
Informaci odboru nemovitostí a investic k projektu IROP „Přístavba multifunkčního objektu 

domu s pečovatelskou službou Bílina“. 

 

352  
Pravidelné informace odboru nemovitostí a investic o postupu prací při rozšiřování 

stávajících parkovacích ploch v Bílině. 

 

353  

Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu investiční akce – opravy 

veřejného osvětlení dle plánu investic pro rok 2021. 

 

354  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu zajištění hlavní budovy lázní.  

 

355  

Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu investiční akce – opravy chodníků 

dle plánu investic pro rok 2021. 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.   
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


