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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 19. schůze v roce 2021, 
konané 19. října 2021 

 
Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
204 OD   16.03. 
1071 ONI   23.04. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 
165 ONI   30.04. 
263 ONI   30.04. 
427 OIT   31.05. 
499 ONI   31.05.  
826 MTSB   31.08. 
  

827 ONI   31.08. 
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. 
938 ONI   31.12.  
1064 ONI   31.12.

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. schvaluje 

 
 
1153  
Rozpočtové opatření č. 146/2021 – finanční vypořádání projektu „Asistenti prevence 
kriminality v Bílině“ realizovaného v období 01.07.2018 do 30.06.2021 v celkové výši 
406.255,63 Kč. Částka bude uhrazena ze schváleného rozpočtu městské policie na rok 
2021. 
 
1154  
Rozpočtové opatření č. 148/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 50.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru dopravy. Finanční prostředky budou využity na dopravní 
značení. 
 
1155  
Rozpočtové opatření č. 149/2021 – přijetí finanční odměny od Ústeckého kraje za umístění 
v krajském kole soutěže „Zlatý erb“ o nejlepší webové stránky města, ve výši 30.000 Kč. 
 
1156  
 Rozpočtové opatření č. 150/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z dotačního programu 
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2021“ na projekt „Jsme na jedné lodi“ 
ve výši 50.000 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
1157  
Rozpočtové opatření č. 151/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z dotačního programu 
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2021“ ve výši 40.000 Kč, na základě 
žádosti ředitelky základní školy. 
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1158  
Rozpočtové opatření č. 152/2021 – navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, Síbova 332, 
příspěvková organizace, o částku ve výši 169.659 Kč na opravu havárie po přívalovém dešti 
(vytopení budovy), na základě žádosti ředitelky mateřské školy. Bude hrazeno z pojistného 
plnění a spoluúčasti hrazené z § 62–23 zahraniční spolupráce. 
 
1159  
Rozpočtové opatření č. 153/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, kultury a sportu ve výši 5.000 Kč na úhradu spoluúčasti úrazů 
a krádeží dle pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu pro žáky základních a mateřských 
škol. 
 
1160  
Rozpočtové opatření č. 154/2021 – přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů 
souvisejících s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje, v celkové výši 485.000 Kč. 
 
1161  
Rozpočtové opatření č. 155/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Lidická 31/18, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z dotačního programu „Volný 
čas 2021” ve výši 35.000 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
1162  
Rozpočtové opatření č. 156/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 60.000 Kč v rámci 
kapitoly 07 z bytového hospodářství – údržba do bytového hospodářství – drobný hmotný 
dlouhodobý majetek. 
 
1163  
Rozpočtové opatření č. 157/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 315.000 Kč z akce 
č. 20-40 (Stavební úpravy České spořitelny) na akci č. 19–14 (Oprava ochozu radniční 
věže).  
 
1164  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.500 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem P. S. AVZO TSČ ČR – Bílina jako příjemcem na náklady 
vynaložené na úpravu BMX dráhy v Bílině, které v prostoru dráhy vznikly při přistání vrtulníku 
záchranné služby, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1165  
Zapojení fondu investic pro Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková 
organizace ve výši 69.990 Kč na pořízení informačního centra Amos Vision – moderního 
nástěnného informačního prvku na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
1166  
Podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1.134.000 Kč z rozpočtu 
Ústeckého kraje na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2022. 
 
1167  
Podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků ve výši 2.000.000 Kč z rozpočtu 
Ústeckého kraje na zajištění zubní lékařské pohotovostní služby v roce 2022. 
 
1168  
Podání žádosti o finanční podporu sociálních služeb v dotačním programu „Podpora 
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“, a to Pečovatelské služby Bílina a zároveň pověřuje 
Bc. Věru Kodadovou, jako kontaktní osobu k podání této žádosti. 
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1169  
Smlouvu č. 21/SML2869/SoPD/KP o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu na záchranu 
a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021 ve výši 310.520 Kč mezi městem 
Bílina jako příjemcem a Ústeckým krajem jako poskytovatelem na projekt „Oprava ochozu 
radniční věže MěÚ Bílina”. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1170  
Smlouvu o nájmu bytu č. 12 o velikosti 0+1 ul. Důlní 425, Bílina, s 
na dobu určitou 3 měsíců. 
 
1171  
Smlouvu o nájmu bytu č. 6 o velikosti 0+1 ul. Důlní 425, Bílina, s  
na dobu určitou 3 měsíců. 
 
1172  
Smlouvu o nájmu bytu č. 64 o velikosti 1+2, kategorie „běžný“ ul. Tyršova 320/10, Bílina, 
s , na dobu určitou jednoho roku.  
 
1173  
Smlouvu o nájmu bytu č. 23 o velikosti 1+1, kategorie „rezerva města“, ul. Tyršova 320/10, 
Bílina, s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, zastoupenou 
plk. Mgr. Jaromírem Knížetem, na dobu určitou od 01.11.2021 do 31.01.2022. 
 
1174  
Smlouvu o nájmu bytu č. 35 o velikosti 1+2, kategorie „rezerva města”, ul. Tyršova 320/10, 
Bílina, s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, zastoupenou 
plk. Mgr. Jaromírem Knížetem, na dobu určitou od 01.11.2021 do 31.01.2022. 
 
1175  
Doplnění bytového pořadníku na II. pololetí roku 2021 dle doporučení bytové komise.  
 
1176  
Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 12.961 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné z důvodu ukončeného dědického řízení dle § 153 zákona č. 292/2013 Sb., 
o zvláštních řízeních soudních. 
 
1177  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a SK Větrák, z. s., se sídlem 
Liptická 462, Bílina, jako vypůjčitelem, kdy je předmětem výpůjčky pozemek p. č. 2372/169 o 
výměře 3 274 m2 v k. ú. Bílina, a to na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení po 
vyhodnocení plnění stanovených podmínek. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1178  
Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi Ministerstvem vnitra ČR jako centrálním 
zadavatelem a městem Bílina jako zadavatelem, jejímž předmětem je realizace 
centralizovaného zadávání na poskytování produktů Microsoft. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města.  
 
1179  
Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese M. Švabinského 655, Bílina, 
o celkové výměře 96,95 m2 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a  

 jako nájemcem pro využití k hostinské činnosti. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 26.10.2021 do 25.11.2021 s automatickým 
prodloužením doby nájmu vždy o 1 měsíc, pokud pronajímatel či nájemce nepožádá 
minimálně 10 dní před ukončením této smlouvy o ukončení nájemního vztahu, za nájemné 
dle platné směrnice č. 2/2014 o nájmu z prostor sloužících podnikání. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
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1180  
Dodatek č. 3 k závěrkovému listu 940 z 25.11.2020 mezi společností Alpiq Energy SE 
se sídlem Jungmannova 26/15, Praha 1–Nové Město, jako dodavatelem a městem Bílina 
jako odběratelem elektrické energie pro objekt na adrese Sídliště Za Chlumem 878, Bílina. 
Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
1181  
Smlouvu č. 69159460/1 o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro objekt na adrese 
Sídliště Za Chlumem 878, Bílina, mezi společností Severočeské vodovody a kanalizace, 
a. s., se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, Teplice, jako provozovatelem a městem 
Bílina jako odběratelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1182  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – mobilního telefonu Xiaomi Redmi Note 
9 (datum pořízení 09.03.2021) za prodejní cenu 3.325 Kč a monitoru Philips LED 23,6“ 
(datum pořízení 19.12.2016) za prodejní cenu 1.467 Kč,  
 
1183  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zpracování dokumentace pro vydání společného 
povolení, dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti na správní objekt 
tenisových kurtů Kyselka, Bílina“ uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem 
a Ing. arch. Janem Hellerem, Hradec Králové – Kukleny, jako zhotovitelem. Předmětem 
dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro odevzdání výše uvedeného díla o 120 dnů. 
Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
1184  
Navýšení celkového počtu dohod mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině 
o 1 dohodu na odboru nemovitostí a investic, oddělení správy majetku, celkový počet dohod 
na MěÚ Bílina představuje po navýšení 21 dohod. 
 
 

II. souhlasí 
 
 
1185  
S předloženým návrhem ředitelky Městských technických služeb Bílina na odprodej 
osobního vozu Škoda Octavia 1.6 i z roku 2006 za navrženou startovací cenu 25.000 Kč 
a svozové auto MAN TGS 26.320 6x2 z roku 2009 za vyvolávací cenu 279.000 Kč s využitím 
zprostředkovatelské firmy VeaCom, s. r. o. 
 
1186  
Se splácením nedoplatku z vyúčtování záloh na služby za rok 2020 za užívání prostoru 
sloužícího podnikání Mírové náměstí 46, Bílina, dle žádosti  

 a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč. 
 
1187  
S čerpáním finančních prostředků na sanace a rekultivace pozemků prováděných 
společností Severočeské doly, a. s., na těchto plochách.: Rekultivace Radovesice VI., XV., 
XVI., Rekultivace Braňany II., Rekultivace VMG – Jižní svahy DB II., Rekultivace Jižní svahy 
NI., IV., Rekultivace Areál ČOV., Rekultivace Fučík IV. Podpisem souhlasu pověřuje 
starostku města. 
 
1188  
Se spoluprací a podílením se města Bílina spolu Ústeckým krajem na umoření propadu tržeb 
ve veřejné dopravě v souvislosti s III. vlnou koronavirové krize. 
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1189  
S pokračováním spolupráce s Krajským úřadem Ústeckého kraje na zajištění lékařské 
pohotovostní služby v roce 2021 ve spádové oblasti Bílina. 
 
 

III. ruší 
 
 
1190  
Usnesení rady města č. 4 z 10.01.2007, kterým byla Mgr. Iva Zábojníková, vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, pověřena podpisem smluv o poskytnutí pečovatelské služby, 
a to s účinností k 31.10.2021. 
 

 

IV. rozhodla 
 
1191  
Svěřit Mgr. Zuzaně Schwarz Bařtipánové, starostce města, pravomoc rozhodování záležitosti 
patřící do samostatné působnosti obce, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, spočívající v uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s., jejímž 
předmětem je připojení bytové jednotky č. 23 a bytové jednotky č. 35 v ul. Tyršova 320/10, 
Bílina, do distribuční soustavy a k podpisu dalších dokumentů potřebných k odběru elektrické 
energie v těchto bytových jednotkách. 
 
1192  
Svěřit Mgr. Evě Böhmové, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, pravomoc rozhodování 
záležitostí patřící do samostatné působnosti obce, v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, spočívající v uzavírání smluv o poskytnutí pečovatelské služby 
podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
s účinností od 01.11.2021. 
 
1193  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
na akci „Rozvoj městského kamerového a dohledového systému města Bílina“. 
 
1194  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek „Dodávky žacího malotraktoru 
a samopojízdného mulčovače“ je firma Eurogreen CZ, s. r. o., Náměstí Jiřího 2, Jiřetín pod 
Jedlovou. Podpisem smlouvy pověřuje ředitelku Městských technických služeb Bílina. 
 

 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 

 
1195  
Rozpočtové opatření č. 147/2021 – navýšení rozpočtu města o částku v celkové výši 
4.165.000 Kč v příjmové i výdajové části na tvorbu zaměstnaneckého fondu v roce 2021.  
 
1196  
Rozpočet města Bíliny na rok 2022 v této výši: celkové příjmy ve výši 403.524.000 Kč; 
celkové výdaje ve výši 449.369.000 Kč. 
 
1197  
Střednědobý výhled rozpočtu města Bíliny na období let 2023–2024 v této výši: rok 2023: 
celkové příjmy ve výši 382.709.000 Kč, celkové výdaje ve výši 565.364.000 Kč; rok 2024: 
celkové příjmy ve výši 385.820.000 Kč, celkové výdaje ve výši 498.347.000 Kč. 
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1198  
Rozdělení pozemku p. č. 2165/1, p. č. 2163 a p. č. 2164 vše v k. ú. Bílina v ulici B. Němcové 
dle Územní studie Bílina: U zahrádek ze 07/2021 zhotovené Ing. Arch. Veronikou 
Šindlerovou, Ph.D. po dohodě zástupců města a Městských technických služeb Bílina, na 
základě které dojde k vzniku dvou nových stavebních pozemků, a uložit odboru nemovitostí 
a investic zajistit geometrický plán na oddělení pozemků a znalecký posudek na určení ceny 
obvyklé. Po vyhotovení geometrického plánu bude zastupitelstvu města předložen ke 
schválení dodatek ke Zřizovací listině, jehož předmětem bude vyjmutí nově vzniklých 
pozemků ze správy Městských technických služeb Bílina. 
 
1199  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 306/1 o výměře cca 98 m2, části pozemku p. č. 307/2 
o výměře cca 53 m2, části pozemku p. č. 307/3 o výměře cca 49 m2, části pozemku 
p. č. 307/4 o výměře cca 15 m2, části pozemku p. č. 308/1 o výměře cca 190 m2 a části 
pozemku p. č. 998 o výměře cca 8 m2 vše v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu obvyklou, 
stanovenou na základě znaleckého posudku, která bude navýšena o náklady spojené 
s prodejem pozemku, s podmínkou zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – 
vedení a příslušenství veřejného osvětlení. Geometrický plán na oddělení pozemků 
a vytýčení inženýrské sítě – vedení a příslušenství veřejného osvětlení nechá žadatel 
zhotovit na vlastní náklady. 
 
1200  
Záměr prodeje pozemku p. č. 774 o výměře 2 621 m2 v k. ú. Bílina a části pozemku 
p. č. 766/1 o výměře cca 7 766 m2 v k. ú. Bílina, s podmínkou věcného břemene užívání 
cest, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, která bude navýšena o náklady 
spojené s prodejem pozemku. 
 
1201  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/96 o výměře 22 m2 v k. ú. 
Chudeřice u Bíliny, za cenu obvyklou 6.600 Kč určenou na základě znaleckého posudku 
č. 56/4196/2021, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 200 Kč. 
Celková kupní cena činí 6.800 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 
 
1202  
Pořízení změny č. 2 územního plánu Bílina zkráceným postupem pořízení dle ust. § 55a – 
§ 55c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění. 
 
1203  
Obsah změny č. 2 územního plánu Bílina.  
 
1204  
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 19a/2017/AKK o prodeji areálu bývalých vojenských 
kasáren, uzavřené 29.08.2017 mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností JTH 
Idea, a. s., jako kupujícím. Předmětem dodatku je změna čl. 6.1.1. a doplnění přílohy č. 2, 
kterou se podnikatelský záměr mění z „výstavby logistického a skladovacího centra“ na 
„výstavbu obchodního centra“, změna přílohy č. 1, kde je přiložen aktuální list vlastnictví, 
dále se vypouští čl. 6.1.3 původní smlouvy, neboť závazek demolice hlavního objektu 
kasáren byl ve stanoveném termínu kupujícím splněn. Podpisem dodatku doporučuje pověřit 
starostku města. 
 
1205  
Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na 
jejímž základě komise pro projednávání přestupků zřízená starostkou města Bílina 
projednává namísto obce Hrobčice přestupkové jednání spáchané v jejím správním obvodu. 
Podpisem dohody doporučuje pověřit starostku města Bílina. 
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1206  
Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 41.720 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné z důvodu ukončeného dědického řízení dle § 153 zákona č. 292/2013 Sb., 
o zvláštních řízeních soudních. 
 
1207  
Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 85.376 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné z důvodu ukončeného dědického řízení dle § 153 zákona č. 292/2013 Sb., 
o zvláštních řízeních soudních. 
 
1208  
Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 32.656,60 Kč za nezaplacené zbylé 
dlužné nájemné z důvodu ukončeného insolvenčního řízení splněním oddlužení. 
 
1209  
Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 30.689 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné z důvodu ukončeného dědického řízení dle § 153 zákona č. 292/2013 Sb., 
o zvláštních řízeních soudních. 
 
1210  
Deklaraci zájmu města Bíliny o vykoupení bytového domu v objektu v ul. M. Švabinského 
665 a 666, tzv. „U Zajíčka“, s maximální nabídkovou kupní cenou 9.764.500 Kč. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
 
1211  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 2372/169 v k. ú. Bílina. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
 
 
1212  
Pořízení změny č. 2 Územního plánu Bílina podmiňuje, v souladu s ustanovením § 55a 
odst. 6 stavebního zákona, úplnou úhradou nákladů na její zpracování včetně vyhotovení 
úplného znění územního plánu ze strany navrhovatele, společnosti JTH Idea, a. s. 
 
1213  
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za  ve výši 32.656,60 Kč 
za nezaplacené zbylé dlužné nájemné. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
1214  
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 117 z 05.05.2021, kterým bylo radě města uloženo 
zajistit realizaci opatření k eliminaci hluku ze sportovního hřiště v ulici Čapkova a zprávu 
o jejich realizaci předkládat pravidelně do zastupitelstva města. 
 
1215  
Územní studii Bílina: Na Větráku z 06/2021 vyhotovenou Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, 
Ph.D. pro umístění rodinných domů s tím, že k rozdělení pozemků dle návrhu nebude 
přistoupeno. 
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1216  
Informaci vedoucího odboru dopravy ve věci doručené výpovědi veřejnoprávní smlouvy 
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti (vč. Dodatku č. 1 k této smlouvě), tj. výpovědi 
smlouvy, na jejímž základě komise pro projednávání přestupků zřízená starostkou města 
Bílina projednává namísto obce Hrobčice přestupkové jednání spáchané v jejím správním 
obvodu. 
 
 

IX. bere na vědomí 
 
 
1217  
Přehled veřejných zakázek převyšujících 50.000 Kč, včetně veřejných zakázek 
vyhlašovaných u zřizovaných příspěvkových organizací nebo právnických osob založených 
městem, v souladu s čl. 15 odst. 3 směrnice č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek, za období od 01.01.2021 do 11.10.2021. 
 
1218  
Informaci vedoucího odboru dopravy ve věci přípisu člena Rady Ústeckého kraje 
z 16.09.2021, JUDr. Marka Hrabáče, ve věci spoluúčasti města Bílina na propadu tržeb 
ve veřejné dopravě v souvislosti s III. vlnou koronavirové krize. 
 
1219  
Návrh tajemníka městského úřadu na změnu na pozici tajemnice sportovní komise a zároveň 
určuje paní Evu Myslíkovou tajemnicí této komise. 
 
1220  
Zápis z jednání komise pro kulturu a školství z 04.10.2021. 
 
1221  
Zápis z jednání sportovní komise z 11.10.2021. 
 
1222  
Zápis z jednání komise pro místní média ze dne 22.09.2021. 
 
1223  
Zápis z jednání bytové komise z 06.10.2021. 
 
1224  
Zápis č. 10 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 12.10.2021. 
 
1225  
Zápis z jednání komise pro rozvoj, vize a cestovní ruch z 20.9.2021. 
 
1226  
Plnění úkolů ze zápisu rady města oddělením životního prostředí. 
 
1227  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kanceláře úřadu. 
 
1228  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 
1229  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy. 
 
1230  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem školství, kultury a sportu. 
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1231  
Plnění úkolů ze zápisu rady města Městskou policií Bílina. 
 
1232  
Plnění úkolů ze zápisů rady města komisí pro bezpečnost a prevenci kriminality. 
 
1233  
Plnění usnesení č. 1377 z 19.12.2017 a č. 40 z 30.01.2018 ve věci provádění pravidelných 
kontrol bytů na území města Bíliny. 
 
1234  
Pravidelné informace o postupu prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině.  
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánov .r .v á  
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková .r .v  
místostarostka města 

 


