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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 1. schůze v roce 2023, 
konané 17. ledna 2023 

 
Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 
427 OIT   31.05.  
373 ONI   31.08. 
752 ONI   17.09. 

1061 ONI   31.12. 
938 ONI   31.12. 
446 TAJ   30.06. 
531 ONI   30.06. 
525 HNsP   31.12. 
1 TAJ   07.02.

 

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 
 
 

 
 

RADA MĚSTA 
 

I. ukládá 
 

1  
Tajemníkovi městského úřadu připravit návrh zásad pro odměňování neuvolněných členů 
zastupitelstva a nečlenů zastupitelstva, dle požadavků členů rady města. 

Taj. – 07.02.2023 
 

II. schvaluje 
 
 
2  
Rozpočtové opatření č. 1/2023 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 9.000 Kč na nákup dataprojektoru 
pro Pečovatelskou službu Bílina. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví. 
 
3  
Rozpočtové opatření č. 2/2023 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 30.000 Kč na úhradu spoluúčasti 
úrazů a krádeží dle pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu pro žáky základních a 
mateřských škol. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 

4  
Rozpočtové opatření č. 6/2023 – přijetí investiční dotace ve výši 100.000 Kč z programu 
Severočeských dolů, a. s., Pomáháme kraji – kotlíková dotace, na pořízení nového zdroje 
vytápění dle podané žádosti občana města. 
 
5  
Rozpočtové opatření č. 7/2023 – vrácení nevyužitých finančních prostředků Základní školy 
Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, z průtokové dotace 
z Ústeckého kraje v rámci dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém 
kraji v roce 2022“ – projekt „Všichni společně“ ve výši 40.000 Kč na základě žádosti ředitelky 
základní školy. 
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6 
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 01.02.2023 do 30.04.2023. 

7 
Smlouvu o zřízení věcného břemene pod označením IP–12–4012252/VB/1 k akci TP–Bílina, 
Radovesická – 2 x nové odběrné místo, která se dotkne pozemku p. č. 1666/3 v k. ú. Bílina, 
mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou 
na základě plné moci společností ELMOS LIBEREC, s. r. o. Služebnost bude sjednána 
na dobu neurčitou, úhrada bude provedena za dohodnutou cenu 12.300 Kč + DPH. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

8 
Smlouvu o zřízení věcného břemene pod označením IP–12–4011573/VB/001 k akci TP–
Bílina, Čapkova – výměna P97, nové odběrné místo, která se dotkne pozemku p. č. 937/41 
v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
zastoupenou na základě plné moci společností OMEXON GA Energo, s. r. o. Služebnost 
bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena za dohodnutou cenu 2.000 Kč + 
DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

9 
Smlouvu na poskytování služeb připojení do komunikační infrastruktury veřejné správy – 
centrální místo služeb (KIVS–CMS) mezi městem Bílina, jako pověřujícím zadavatelem 
a společností O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4–Michle, 
jako poskytovatelem, jejímž předmětem je připojení na správní evidence (evidence obyvatel, 
cestovní doklady, občanské průkazy, registr vozidel atp.). Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 

10 
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Bohemia Healing 
Marienbad Waters, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí Bílinské kyselky v celkové 
hodnotě 16.560 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

11 
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a spolkem Pohádkový les Bílina, 
z. s., jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru ve výši 5.000 Kč, formou dřevěné vyřezávané 
sochy orla pro Kulturní centrum Bílina do speciální tomboly na ples města. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 

12 
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako dárcem a                            jako 
obdarovaným ve výši 15.000 Kč za 1. místo v anketě „Nejlepší provozovna v Bílině„ za rok 
2022. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

13 
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako dárcem a společností Apache bar, s. r. o., jako 
obdarovaným ve výši 10.000 Kč za 2. místo v anketě „Nejlepší provozovna v Bílině„ za rok 
2022. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

14 
Darovací smlouvu mezi městem Bílina, jako dárcem a                           jako 
obdarovaným ve výši 5.000 Kč za 3. místo v anketě „Nejlepší provozovna v Bílině„ za rok 
2022. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

15 
Podání žádosti o dotaci na podporu sociální práce ze státního rozpočtu na podporu sociální 
práce pro rok 2023. 
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16 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo číslo 086/2005 uzavřené mezi městem Bílina jako 
odběratelem a Městskými technickými službami Bílina, příspěvková organizace, Teplická 
899, Bílina jako poskytovatelem, kdy předmětem dodatku je navýšení ceny za svoz 
komunálního odpadu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

17 
Prodejní cenu knihy „Nerostné bohatství Krupky, Cínovce a Moldavy“ od kolektivu autorů – 
Pauliš, Dvořák, Babka, Fuchs, ve výši 1.300 Kč. 

18 
Program interních auditů ISO 50001 města Bílina 2023–2030. Podpisem programu pověřuje 
starostku města. 

19 
Aktualizovaná pravidla pro poskytnutí finančního daru v rámci programu „Podpora 
po narození nového občánka města Bíliny“ a text vzorové „smlouvy o poskytnutí peněžitého 
daru“ v rámci tohoto programu. 

20 
Ukončení smlouvy o poskytování ochranných a bezpečnostních služeb s využitím pultu 
centralizované ochrany uzavřené s                                                    
                 , k datu 05.01.2023. 

21 
Výjimku na zadání veřejné zakázky přímým zadáním na dodání renovovaného pracovního 
stroje Multicar 26 pouze jedinému dodavateli (Směrnice č. 2/2022 – Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek, čl. 14) společnosti Multi–rentcar, s. r. o., Chudeřice 155, Bílina, za cenu 
450.000 Kč bez DPH. 

22 
Odprodej pracovního vozidla Městských technických služeb Bílina zn. Multicar 26 za cenu 
300.000 Kč na protiúčet k zakoupení repasovaného pracovního vozidla zn. Multicar 26. 

23 
Upravenou cenovou nabídku na zpracování Bílinského zpravodaje, předloženou vedoucí 
odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 

24 
Navýšení celkového počtu dohod mimo pracovní poměr u Kulturního centra Bílina o dohodu 
na „Propagace a marketing“. Celkový počet dohod u Kulturního centra Bílina představuje 
po navýšení 49 dohod. 

25 
Navýšení celkového počtu dohod mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině 
o dohodu na zpracování kroniky města Bíliny za rok 2022. Celkový počet dohod 
na Městském úřadu Bílina představuje po navýšení 21 dohod. 

III. souhlasí 

26 
S podáním žádostí o dotaci na akce města „Oslavy 1030 let od první zmínky o městě Bílina“ 
a „Bílinské slavnosti aneb Den horníků“ z dotačního programu „Program podpory regionální 
kulturní činnosti na rok 2023“ Ústeckého kraje a pověřuje vedoucí Kulturního centra Bílina 
jejich zajištěním. 
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27  
S návrhem odboru nemovitostí a investic na zařazení rekonstrukce chodníku v Sídlišti 
U Nového nádraží před bytovým domem 689–690 a 691–692 do investičních akcí roku 2023.  
 
28  
S podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj k projektu 
„Ukrajina – Stavební úpravy bytů v ulici Důlní v Bílině“, identifikační číslo 117D741000043, 
a zavazuje se k jejich dodržování a plnění. Podpisem podmínek rozhodnutí o poskytnutí 
dotace pověřuje starostku města. 
 

IV. ruší 
 
29  
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, které bylo zveřejněno 
na základě rozhodnutí rady města z 20.12.2022, usnesení č. 1532, zadávané 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 akci s názvem „Pořízení 
a implementace softwarového nástroje k automatizaci/robotizaci procesů Městského úřadu 
Bílina“, z důvodu zjištění vážných nesrovnalostí v zadávací dokumentaci (dle bodu 20.10.1. 
obecné části pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Zaměstnanost, verze 
15). 
 
30  
Zadávací řízení na veřejnou zakázku na dodávky, které bylo zveřejněno na základě 
rozhodnutí rady města z 22.11.2022, č. usnesení 1366, zadávané v otevřeném nadlimitním 
řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon), s názvem „Dodávky stravenek a benefitních poukázek 
v období 2023–2027, Bílina“, na základě § 127 odst. 1 zákona. 

 

V. rozhodla 
 
31  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávanou ve smyslu 
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
s názvem „Projektové – Technicko/ekonomické studie“ je nabídka společnosti Energy Benefit 
Centre, a. s., Křenova 438/3, Praha 6. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
Druhou v pořadí je nabídka společnosti EnerSolutio, s. r. o., Italská 2581/67, Praha 2. Pokud 
vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření smlouvy 
řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který se 
na základě hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti 
ve výběrovém řízení. 
 
32  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávanou ve smyslu 
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k akci „Pořízení nástroje 
pro zajištění efektivní komunikace s osobami se zdravotním postižením (chatbot) – město 
Bílina“, která je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního programu 
Zaměstnanost, je nabídka společnosti Happy Robots, s. r. o., Lochotínská 11, Plzeň. Druhou 
v pořadí je nabídka společnosti AddAI.Life, s. r. o., Rybná 716/24, Praha. Zároveň pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy. 
 
33  
Nejvýhodnější nabídkou části 1 veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
řízení dle § 53 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek s názvem „Modernizace měření 
úsekové rychlosti v Bílině – VZ0001“, která je součástí projektu s názvem „Datový 
a bezpečnostní koridor Bílina – úsek Bílinská“ vedeného pod reg. číslem 
CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_012/0002318, je nabídka společnosti CAMEA Technology, a. s, se 
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sídlem Karásek 2290/1m, Brno–Řečkovice a Mokrá Hora. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 

34  
Nejvýhodnější nabídkou části 2 veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
řízení dle § 53 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek s názvem „Zajištění 5G 
konektivity – VZ0002 (projekt Datový koridor Bílina) a VZ0004 (projekt Rozvoj MKDS Bílina)“, 
která je součástí projektu s názvem „Datový a bezpečnostní koridor Bílina – úsek Bílinská“ 
vedeného pod reg. číslem CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_012/0002318, je nabídka společnosti O2 
Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
35  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek s názvem „Odborný 
a technický dozor a konzultační služby k projektu Rozvoj městského bezpečnostního 
asituačního managementu v Bílině s podporou technologie sítí 5G“, která je součástí projektu 
s názvem „Rozvoj městského bezpečnostního a situačního managementu v Bílině 
s podporou technologie sítí 5G“ vedeného pod reg. číslem 
CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_012/0002319, je nabídka společnosti GATUM Advisory, s. r. o., se 
sídlem Italská 2581/67, Praha 2. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
36  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávanou ve smyslu 
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k akci „Mapový portál města 
Bílina“, která je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního programu 
Zaměstnanost, je nabídka společnosti T–MAPY, s. r. o., Špitálská 150, Hradec Králové. 
Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 
37  
Vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném 
nadlimitním řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), s názvem „Dodávky stravenek a benefitních 
poukázek v období 2023 – 2027, Bílina II.“ účastníky Up Česká republika, s.r.o., Zelený pruh 
1560/99, Praha 4, Sodexo Pass Česká republika, a. s., Radlická 2, Praha Smíchov a 
Edenred, CZ s. r. o., Pernerova 691/42, v souladu s § 48 odst. 2 písm. c) zákona. 
 
38  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávky 
stravenek a benefitních poukázek v období 2023–2027, Bílina III.“, zadávanou dle zákona 
č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále 
jen zákon), v souladu s § 56 zákona v otevřeném nadlimitním řízení. 
 
39  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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 s názvem „Pořízení a implementace 
softwarového nástroje k automatizaci/robotizaci procesů Městského úřadu Bílina“. 
 
40  
Neuzavírat veřejnoprávní smlouvu č. 20/2022 o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2023 
ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a městem Smečnem jako 
příjemcem, a to v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 
některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon 
o rozpočtovém určení daní), v platném znění a dále v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
 



Usnesení rady města 17. ledna 2023   6 

41 
Neupustit od požadavku na úhradu smluvní pokuty ve výši 331.832,21 Kč a nepřijmout 
nabídku společnosti KESPO GAS, s. r. o., na poskytnutí slevy ve výši 50.000 Kč z ceny díla 
dle smlouvy č. INV/2022/20 na stavební práce „Oprava rozvodů topné soustavy v objektu 
ZŠ Lidická, Bílina“. 

42 
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 
                                      o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou 
službou Bílina. 

43 
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 
                     o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 

44 
Udělit výjimku z čl. I odst. 2 pravidel pro povolování výkopů na pozemcích ve vlastnictví 
města za účelem pokračování stavebních úprav prováděných v Teplické ulici v Bílině. 

VI. odvolává 

45 
Paní Jiřinu Malou (SPD–Trilora) z funkce členky komise pro místní média, na základě 
požadavku předsedy zastupitelského klubu za SPD–Trikolora. 

46 
Mgr. Zdeňka Rendla, MBA (BSDN) z funkce člena komise pro otevírání obálek s nabídkami 
pro město Bílina a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení veřejných zakázek malého 
rozsahu pro město Bílina. 

VII. jmenuje 

47 
Paní Elišku Růžičkovou (SPD–Trikolora) členkou komise pro místní média. 

48 
Kamilu Marešovou (BSDN) a Jitku Brejníkovou (BSDN) členkami komise pro otevírání 
obálek s nabídkami pro město Bílina a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení 
veřejných zakázek malého rozsahu pro město Bílina. 

VIII. zřizuje 

49 
Pracovní skupinu pro aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb ORP Bílina 2023–
2025 ve složení: Mgr. Eva Böhmová, Bc. Věra Kodadová, Bc. Martina Kofroňová, Ing. 
Markéta Kalivodová, Bc. Krista Sýkorová, František Krejčí, Mgr. Lucie Habovčíková, Anna 
Škrípalová, Lenka Brunzová a Ing. Marcela Dvořáková. 

IX. pověřuje 

50 
Mgr. Evu Böhmovou jako kontaktní osobu k podání žádosti o dotaci, v případě vyhlášení 
výzvy o mimořádnou dotaci, změnové rozpočty a vyúčtování příspěvku na výkon sociální 
práce formou dotace ze státního rozpočtu za rok 2023. 



Usnesení rady města 17. ledna 2023   7 

X. stanovuje 

51 
Cíl interního auditu v systému energetického managementu v prostředí města Bílina. 
Podpisem cíle interního auditu pověřuje starostku města. 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města revokovat 

52 
Usnesení zastupitelstva města č. 275 z 14.12.2017, kterým bylo rozhodnuto poskytovat další 
peněžní plnění z peněžního fondu nebo z rozpočtu města uvolněným členům zastupitelstva 
města, v souladu s § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s platnou kolektivní smlouvou, a platnou směrnicí o zaměstnaneckém fondu, a to 
ve stejné výši, jako jsou poskytována zaměstnancům města, s účinností od 01.01.2018, 
následovně: 
a) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s přijímáním 

projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, 
b) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 

zastupováním obce na veřejných občanských obřadech, 
c) příspěvek na stravování uvolněným členům zastupitelstva, 
d) příspěvek na penzijní pojištění uvolněním členům zastupitelstva, 
e) příspěvek na ošatné, 
f)     odměna při významném životním výročí. 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

53 
Rozpočtové opatření č. 5/2023 – přijetí krajské neinvestiční dotace ve výši 1.435.000 Kč 
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období 
od 01.01.2023 do 31.12.2023. 

54 
Smlouvu o poskytnutí krajské neinvestiční dotace ve výši 1.435.000 Kč mezi Ústeckým 
krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace na zabezpečení 
lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2023 
do 31.12.2023. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

55 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál a k dohodě 
o započtení pohledávek uzavřené mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina. Předmětem dodatku je změna využití příplatku na pořízení 16 ks elektrických 
lůžek na LDN a 4 ks aktivních antidekubitních matrací na LDN a SL a na pořízení dalšího 
vybavení dle návrhu jednatele, které je podmíněno souhlasem valné hromady. Podpisem 
dodatku doporučuje pověřit starostku města. 

56 
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
dotace a                            jako příjemcem,  na pořízení nového zdroje vytápění 
v rámci programu Severočeských dolů, a. s., Pomáháme kraji, a v souladu s rámcovou 
smlouvou uzavřenou 21.07.2021 mezi Severočeskými doly, a. s., a městem Bílina. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 

57 
Nabídku                 na odkup pozemku p. č. 401/133, pozemku p. č. 401/134, 
pozemku p. č. 401/135 a pozemku p. č. 401/154 vše v k. ú. Bílina–Újezd. 
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58  
Návrh Mgr. Tomáše Vandase, člena zastupitelstva města, na odstranění státní vlajky 
Ukrajiny z budovy radnice. 

 

XIV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
 
59  
Poskytovat další peněžní plnění z peněžního fondu nebo z rozpočtu města členům 
zastupitelstva města, v souladu s § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s platnou kolektivní smlouvou, a platnou směrnicí 
o zaměstnaneckém fondu, a to ve stejné výši, jako jsou poskytována zaměstnancům města, 
následovně:  
a) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde–li o starostu, 

místostarosty nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle 
snoubenců, že spolu vstupují do manželství,  

b) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech,  

c) příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva 
obce, příspěvek na stravování, jde–li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 

d) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření 
nebo životní pojištění, jde–li o uvolněného člena zastupitelstva obce,  

e) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde–li o uvolněného 
člena zastupitelstva obce. 

 
60  
O změně názvu atletického stadionu v ul. Kyselská na „Stadion Čestmíra Dudy“ na základě 
žádosti Atletického klubu Bílina. Všechny formální záležitosti související se změnou názvu 
stadionu zajistí Atletický klub Bílina. 

 

XV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
61  
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, zrušení věcného břemene 
k dotčeným pozemkům v k. ú. Štrbice, v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Štrbice. 

 

XVI. bere na vědomí 
 
 
62  
Informaci sdružení Lungta o 64. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a zároveň 
rozhodla o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky 
na budově městského úřadu 10.03.2023. 
 
63  
Výroční zprávu o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022. 
 
64  
Informace místostarosty města k návrhu nových pravidel podpory výstavby veřejné 
infrastruktury. 
 
65  
Informace o provedených kontrolách obecního živnostenského úřadu v roce 2022. 
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66 
Průběžné informace o areálu lázní Kyselka, Bílina. 

67 
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy veřejného osvětlení dle plánu investic 
pro rok 2023. 

68 
Pravidelné informace o postupu prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině. 

69 
Průběžné informace o stavu investiční akce – opravy chodníků v roce 2022. 

70 
Informace vedoucí odboru nemovitostí a investic o stavu objektu v ulici Důlní č. p. 425, 
Bílina, a souhlasí s navrženým postupem. 

71 
Opětovnou žádost odborové organizace Městské policie Bílina o proplácení přestávek 
v práci. 

72 
Návrh projektu „Rozkvetlé město“, který má za cíl oživení a zkrášlení veřejné zeleně v Bílině 
za přispění občanů města. 

73 
Formuláře a předpokládaný postup související se zveřejněním a podáváním žádosti 
o peněžní dar v rámci programu „Podpory po narození nového občánka města Bíliny“. 

74 
Zápis z jednání komise pro rozvoj, vize a cestovní ruch z 12.12.2022. 

75 
Zápis č. 2 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 14.12.2022. 

76 
Zápis z jednání komise pro kulturu a školství z 14.12.2022. 

77 
Zápis z jednání komise pro místní média z 09.01.2023. 

78 
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kanceláře úřadu. 

79 
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 

80 
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 

_________________________________________________ 

RADA MĚSTA 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné 
hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 
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I. souhlasí 
 
 

81  
S pořízením vybavení pro lůžkové stanice – vážící křeslo a vážící podložka, v rámci smlouvy 
o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál. 

 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz 
Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
1. místostarostka města 

Ing. Karel Matuška v. r. 
2. místostarosta města 

 
 
 
 

 
 


