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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

 
Usnesení z 13. schůze v roce 2017, 

konané 1. srpna 2017 
 
Usnesení s termínem č.: 
662 SÚaŽP  ihned 
762 Taj. (ONI)  30.06. 
82 ONI   11.07. 
681 Taj. (FO)  01.08. 
682 Taj.    01.08. 
679 Taj. (ONI)  22.08. 

680 Komise  22.08. 
744 MTSB   22.08. 
1116 Taj. (SÚ)  31.10. 
1158  Taj. (ONI)  31.10. 
373 ONI   31.12. 

 
Splněná usnesení: 84, 207, 428, 678, 766 
 
Trvalé usnesení č.:  
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
780  
Tajemníkovi městského úřadu zpracovat změnu obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 
o městských symbolech a jejich užívání, do jednání zastupitelstva města 07.09.2017. 
 
 

II. schvaluje 
 

781  

Rozpočtovou změnu č. 113/2017 – navýšení rozpočtu pro organizaci Mateřská škola Bílina, 

Maxe Švabinského 664, okres Teplice, příspěvková organizace, na uskutečněný výjezd 

do školy v přírodě Poslův mlýn, kterého se účastnilo 26 dětí, ve výši 29.380 Kč. Bude 

hrazeno z rezervy pro školy v přírodě a lyžařské výcviky. 
 
782  
Rozpočtovou změnu č. 114/2017 – navýšení částky na odpisy na nově pořízený majetek 
v roce 2017 pro organizaci Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, ve výši 
16.740 Kč a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2017 na celkovou výši 
47.558 Kč. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
783  
Rozpočtovou změnu č. 116/2017 – přijetí státní dotace na činnost odborného lesního 
hospodáře za I. čtvrtletí roku 2017 ve výši 6.874 Kč pro Lesy ČR, s. p., Lesní správa 
Litoměřice a Litvínov. 
 
784  
Rozpočtovou změnu č. 117/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve výši 100.000 Kč vč. DPH ze 
svozu komunálního odpadu na veřejnou zeleň. 
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785  

Rozpočtovou změnu č. 118/2017 – přesun finančních prostředků z rezervy na drobné 

investiční náklady ve výši 61.000Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
786  
Rozpočtovou změnu č. 119/2017 – navýšení rozpočtu Městské policie Bílina ve výši 
137.000 Kč na opravy a udržování městského dohlížecího kamerového systému. 
 
787  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Václavem 
Šottou jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 1951 
o výměře cca 300 m2 k. ú. Bílina za účelem využití jako zázemí pro přilehlou kavárnu za 
cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 
10 Kč/m2/rok, tj. 3.000 Kč, a části pozemku p. č. 1951 o výměře cca 6 m2 k. ú. Bílina 
zastavěnou demontovatelnou stavbou za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny 100 Kč/m2/rok, tj. 600 Kč. Celkové roční nájemné činí 
3.600 Kč. Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 
 

788  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a panem Janem Krejčím jako příjemcem na nákup věcných cen na akci 

„2. ročník Bořeňské šipky“, která se koná 12.08.2017 v Bílině. Bude hrazeno z rezervy pro 

sport. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 

789  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o obstarání produkčního, technického a organizačního 

zabezpečení farmářských trhů v roce 2017 v Bílině z 01.03.2017. Podpisem dodatku 

pověřuje starostu města. 

 

790  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „MŠ Bílina, Za Chlumem 818 – úprava 

sociálního zařízení 1. NP a 2. NP“ mezi městem Bílina jako objednatelem a společností ABS, 

s. r. o., Bílina jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je provedení dodatečných prací. 

Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 

 

791  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce chodníku v parku u Husitské 

bašty“ mezi městem Bílina jako objednatelem a společností INSKY, s. r. o., jako 

zhotovitelem. Předmětem dodatku je provedení dodatečných prací. Podpisem dodatku 

pověřuje starostu města. 

 

792  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: Generální oprava kanalizace a sociálního 
zařízení ZŠ Lidická mezi městem Bílina jako objednatelem, a společností Petr Arpáš, s. r. o., 
jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je změna ceny díla. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 
 

793  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: Sanace vlhkosti spodní stavby objektu SO 
101, DsPS Havířská 582/27, Bílina mezi městem Bílina jako objednatelem, a společností 
REM plus, s. r. o., jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je změna termínu díla. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města. 
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794  
Uzavření nové smlouvy o nájmu mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností 
WAMB, v. o. s., Za Chlumem 735, Bílina, jako nájemcem s platností od 01.11.2017 
do 31.10.2022. Předmětem nájmu jsou budovy č. p. 91 a 92, k. ú. Bílina, Mírové náměstí, za 
účelem provozování hotelu a hotelových služeb, gastroprovozu a souvisejících činností. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
795  
Sloučení smlouvy o nájmu č. 579 a smlouvy o nájmu č. 599 uzavřených mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a společností WAMB, v. o. s, jako nájemcem a tím připojení prostor 
sloužících podnikání o celkové výměře 88,50 m2 na adrese Mírové náměstí 91, Bílina, 
k prostorům hotelu na adrese Mírové náměstí 91 a 92, Bílina. 
 
796  
Úpravu platu Bc. Kristě Sýkorové – ředitelce Domu dětí a mládeže Bílina, v souladu se 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.08.2017, dle návrhu vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu. 
 
797  
Odstoupení od smlouvy o dílo na akci „PD, Revitalizace Mírového náměstí“ uzavřené mezi 
městem Bílina jako objednatelem a Ing. Pavlem Adamcem jako zhotovitelem, a to z důvodu 
nedodržení termínu plnění díla. Podpisem odstoupení od smlouvy pověřuje starostu města. 

 

798  

Odstoupení od smlouvy o dílo na akci „PD, Revitalizace objektu č. p. 23, Mírové náměstí 

(Černý Kůň)“ uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem a firmou ABS – stavební 

společnost, s. r. o., jako zhotovitelem, a to z důvodu nedodržení termínu plnění díla. 

Podpisem odstoupení od smlouvy pověřuje starostu města. 

 

799  

Stanoviska bytové komise dle zápisu z 28.06.2017, vyjma bodu 2 l), 3 a) a zároveň schvaluje 

bytový pořadník na II. pololetí roku 2017, dle návrhu předloženého bytovou komisí. 

 

III. souhlasí 
 
800  
S předloženým návrhem územního plánu obce Světec a neuplatňuje v souladu s § 6 odst. 6) 
písm. d) stavebního zákona, v platném znění, v samostatné působnosti, žádné námitky ani 
připomínky k projednávanému návrhu územního plánu obce Světec. 
 
801  
S podáním žádosti o organizování veřejné služby s Úřadem práce České republiky 
o vytvoření 20 pracovních pozic. 
 
802  
S dalším jednáním ve věci záměru obnovení dětského dopravního hřiště v Bílině a s tím 
souvisejícím záměrem pronájmu plochy ve vlastnictví České republiky na Teplickém 
předměstí, kdy jednáním v této věci pověřuje vedoucího odboru dopravy.  
 
803  
Se zapojením rezervního fondu Městských technických služeb Bílina ve výši 800.000 Kč na 
vybudování betonového oplocení v areálu kasáren. 
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804  
S využitím fondu investic Městských technických služeb Bílina ve výši 800.000 Kč na 
vybudování betonového oplocení v areálu kasáren. 
 
805  
S postupem odboru nemovitostí a investic, kdy akce 17–30 „Kamerové body, digitalizace 
systému“, bude realizována výhradně dle požadavků Městské policie Bílina. 
 
 

IV. rozhodla 
 
806  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Rekonstrukce bytů č. 1 
a 2, Břežánská 49, Bílina“ firmě PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina. 
 
807  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava trafostanice HNsP 
Bílina“ společnosti RELAN, s. r. o., Teplice, s tím, že do příští rady města bude předložena 
rozpočtová změna na dofinancování této zakázky v rámci schváleného rozpočtu 
vyčleněného na HNsP pro rok 2017. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
808  
Zadat zakázku na pořízení nových kamerových bodů a rozšíření řídicího systému pro 
Městskou policii Bílina panu Petru Janouchovi, se sídlem Na Maninách 103, 252 61 
Dobrovíz. 
 
809  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Rekonstrukce ulice Zámecká a Komenského“, formou otevřeného výběrového řízení. 
 
810  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Projektová dokumentace 
– Revitalizace objektu č. p. 555 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce“ je nabídka 
společnosti Firast, s. r. o., Praha. Druhá v pořadí je nabídka společnosti Correct BS, s. r. o., 
Ústí nad Labem. 
 
811  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce 
výstavní síně Kulturního centra Bílina“ je nabídka společnosti PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina. 
Druhá v pořadí je nabídka společnosti NATURTEP, spol. s r. o., Proboštov. 
 
812  
Upustit od podpory záměru in-line dráhy v k. ú. Radovesice u Bíliny, který byl zahrnut do 
pořizovaného Územního plánu Hrobčice, na základě usnesení Rady města Bílina č. 1107 
z 16.11.2011. 
 

V. ruší 
 
813  
Usnesení rady města č. 744 z 11.07.2017, kterým rozhodla odstranit městský mobiliář – 
lavičky v ulici Maxe Švabinského, na základě žádosti občana a zároveň uložila ředitelce 
Městských technických služeb Bílina odstranit městský mobiliář – lavičky v ulici Maxe 
Švabinského. Rada města zároveň ukládá starostovi města pověřit ředitele městské policie 
prověřením oprávněnosti požadavku občana. 
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VI. pověřuje 
 

814  
Advokátní kancelář Kříženecký a partneři, s. r. o., a vedoucího odboru dopravy k dalšímu 
jednání se zástupci společnosti ARRIVA CITY, s. r. o., ve věci nasazení bezemisních vozidel 
MHD v Bílině. 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 

815  
Rozpočtovou změnu č. 115/2017 – přijetí zálohové platby na neinvestiční dotaci od 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku“ ve výši 
313.500 Kč.  
 

816  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/228 o výměře 24 m2, pozemku p. č. 23/229 o výměře 24 m2 
a pozemku p. č. 23/230 o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu vycházející 
z cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 90 Kč/m2. 
 

817  
Bezúplatný převod hmotného majetku města Bíliny do správy Městským technickým službám 
Bílina, příspěvková organizace, kdy předmětem převodu je majetek využívaný zrušenou 
organizací Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v celkové výši 81.602,09 Kč. Movitý 
majetek bude dle zřizovací listiny předán do správy na základě předávacího protokolu. 
 

818  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako vypůjčitelem a Hasičským 
záchranným sborem Ústeckého kraje, jako půjčitelem, na pozemek p. č. 1727/51 o výměře 
682 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Teplické Předměstí č. p. 678, 
občanská vybavenost, bezplatně. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 

819  
Uzavření této kupní smlouvy č. 19a/2017/AKK mezi městem Bílina jako prodávajícím 
a společností JTH Idea, a. s., se sídlem v Teplicích, Krupská 33/20, IČ 273 41 666 jako 
kupující areálu bývalých vojenských kasáren v Bílině, a to p. č. 1681/10 o výměře 3 936 m2; 
p. č. 1681/17 o výměře 31 m2; p. č. 1681/18 o výměře 4 072 m2; p. č. 1681/19 o výměře 
104 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/20 o výměře 561 m2, jejíž součástí 
je stavba bez čp/če; p. č. 1681/21 o výměře 138 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če; 
p. č. 1681/22 o výměře 77 m2; p. č. 1681/23 o výměře 83 m2; p. č. 1681/24 o výměře 103 m2, 
jejíž součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/25 o výměře 73 m2, jejíž součástí je stavba bez 
čp/če; p. č. 1681/26 o výměře 6 797 m2; p. č. 1681/27 o výměře 3 097 m2; p. č. 1681/28 
o výměře 3 743 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/29 o výměře 1 912 m2; 
p. č. 1681/30 o výměře 17 m2; p. č. 1681/52 o výměře 16 m2; p. č. 1681/54 o výměře 915 m2; 
p. č. 1681/2 o výměře 242 m2; p. č. 1681/43 o výměře 1 647 m2; p. č. 1681/44 o výměře 
656 m2 za kupní cenu 3.650.000 Kč stanovenou znaleckým posudkem s výhradou zpětné 
koupě jako práva věcného. Zároveň doporučuje souhlasit s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 

820  
Uzavření této dohody o přistoupení dluhu č. 19b/2017/AKK mezi městem Bílina jako 
věřitelem a společností JTH Holding, a. s., se sídlem v Teplicích, Krupská 33/20, IČ 287 47 
887 jako, přistupitelem k dluhu za společnost JTH Idea, a. s., se sídlem v Teplicích, Krupská 
33/20, IČ 273 41 666 jako dlužníka, kdy předmětem dohody je, že přistupitel k dluhu si 
ujednává s věřitelem, že za dlužníka splní jeho dluhy vyplývající z kupní smlouvy 
č. 19a/2017/AKK, jejímž předmětem je prodej areálu bývalých vojenských kasáren z majetku 
města Bíliny. Zároveň doporučuje souhlasit s podmínkami v této dohodě stanovenými. 
Podpisem dohody doporučuje pověřit starostu města. 
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821  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a panem Karenem 
Vardanjanem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1135/2 
o výměře 14 m2 k. ú. Bílina odděleného z pozemku p. č. 1135 na základě geometrického 
plánu č. 2976–12/2017 zpracovaného geodetickou kanceláří GEOTEP, Erich Muller, Ruská 
1051/6, Teplice, za kupní cenu vycházející z cenové mapy pozemků 200 Kč/m2, tj. 2.800 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
822  
Variantu loga města Bíliny č. 1 a doplnění této varianty do obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2011 o městských symbolech a jejich užití. 
 
823  
Zahrnutí návrhu Severočeských dolů, a. s., na pořízení změny Územního plánu Bílina pro 
část p. p. č. 384/1, část p. p. č. 384/6, p. p. č. 403/1 a p. p. č. 403/4 v k. ú. Jenišův Újezd 
a prověření umístění územního systému ekologické stability ve vztahu k aktuální hornické 
činnosti Severočeských dolů, a. s., do návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Bílina 
v uplynulém období (Vyhodnocování územního plánu a jeho změny dle § 55 odst. 1 
stavebního zákona, v platném znění). 
 
 

IX. stahuje z programu 
 
824  
Materiál č. 683 – pronájem průchodu z Mírového náměstí do Žižkova údolí – 
Římskokatolická farnost – arciděkanství Bílina s tím, že bude vyvoláno jednání, týkající se 
podmínek pronájmu. 
 
825  
Materiál č. 716 – žádost pana Chiriaca Sergiua o finanční spoluúčast při řešení havarijní 
situace komunikace stavbou opěrné zdi v ul. 5. května v Bílině s tím, že materiál 
bude předložen do příští rady města s vyjádřením Advokátní kanceláře Kříženecký & 
partneři, s. r. o. 
 

X. bere na vědomí 
 

826  
Plnění usnesení rady města č. 82 ze 07.02.2017, kterým bylo uloženo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic připravit výběrová řízení na stavební dozor, který bude zajišťovat 
komplexní dozor včetně projektových příprav na akce revitalizace Mírového náměstí, 
rekonstrukce objektu „Černý kůň”, úpravy ulice 5. května, na stavební úpravy v areálu HNsP 
a revitalizaci plavecké haly s tím, že zajištěny jsou akce stavební úpravy v areálu Hornické 
nemocnice s poliklinikou v Bílině, revitalizace plavecké haly a úpravy ulice 5. května. 
Nezabezpečeny zůstávají položky revitalizace Mírového náměstí v Bílině a rekonstrukce 
objektu „Černý kůň“. 
 

827  
Plnění usnesení rady města č. 682 z 11.07.2017, kterým bylo uloženo tajemníkovi 
městského úřadu připravit do dalšího jednání rady města, ve spolupráci s Advokátní 
kanceláří Kříženecký & partneři, s. r. o., dohodu o narovnání mezi městem Bílina a panem 
Josefem Horáčkem, jejímž předmětem bude smírné řešení sporu vedeného u Okresního 
soudu v Teplicích, ve věci bezdůvodného obohacení. 
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828  
Plnění usnesení rady města č. 762 z 19.07.2016, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zajistit podmínky možné směny pozemků, tj. p. p. č. 1787/1 v k. ú. Bílina (v parčíku 
před ZŠ Lidická) za část p. č. 66/1 v k. ú. Bílina (v okolí kostela) a ukládá vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic vyzvat vlastníka pozemku p. č. 1787/1 a p. č. 1800/9 k. ú. Bílina, 
tj. Římskokatolickou farnost – Arciděkanství Bílina, k doložení znaleckého posudku, kterým 
bude stanovena cena obvyklá uvedených pozemků. 
 

829  
Splnění usnesení rady města č. 84 ze 07.02.2017, kterým bylo uloženo řediteli Městské 
policie Bílina připravit výběrové řízení na pořízení dvou vozidel pro potřeby městské policie 
s alternativním pohonem s podmínkou získání dotace. 
 
830  
Splnění usnesení rady města č. 207 z 21.03.2017, kterým bylo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic uloženo zajistit zaměření komunikace pro pěší na pozemku p. č. 
1727/17 k. ú. Bílina, a uvést do souladu stav vedení v katastru nemovitostí se skutečným 
stavem. 
 

831  
Splnění usnesení rady města č. 428 z 25.04.2017, kterým vzala rada města na vědomí 
nabídku společnosti Severočeské doly, a. s., na převod st. p. č. 310, k. ú. Břežánky, jehož 
součástí je stavba technického vybavení bez čp/če, včetně technického zařízení a uložila 
vedoucímu odboru nemovitostí a investic prověřit možnost nového vytápění Bytového domu 
a prověřit výši nákladů na opravu stávající budovy. 
 

832  
Splnění usnesení rady města č. 678 z 11.07.2017, kterým bylo uloženo tajemníkovi 
městského úřadu uložit vedoucím jednotlivých odborů, aby při vypisování zadávacích řízení 
na stavební práce uváděli jako další hodnotící kritérium délku záruky v měsících. 
 

833  
Splnění usnesení rady města č. 766 z 11. 07. 2017, kterým rada města vzala na vědomí 
návrh Nezávislých v Bílině – HNHRM ohledně dalšího postupu revitalizace Mírového 
náměstí v Bílině a uložila tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic vyvoláním nové schůzky se zástupci Národního památkového ústavu 
v Ústí nad Labem s cílem dosáhnout dohody ohledně osazení vzrostlé zeleně na Mírovém 
náměstí v rámci připravované revitalizace. 
 
834  
Informaci vedoucího odboru dopravy o možném nasazení bezemisních vozidel MHD 
(elektrobusů) v Bílině. 
 
835  
Informaci vedoucího odboru dopravy o záměru obnovení dětského dopravního hřiště v Bílině 
a s tím souvisejícím záměrem pronájmu plochy ve vlastnictví České republiky na Teplickém 
Předměstí. 
 
836  
Informaci o porušení podmínek Rozhodnutí o závazném stanovisku k zásahu do 
registrovaného významného krajinného prvku – Severní sukcesní plocha Radovesické 
výsypky, spolkem Motoklub Bílina. 
 
837  
Informaci o záměru na vybudování in-line dráhy v k. ú. Radovesice u Bíliny. 
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838  
Informaci JUDr. Machové z Advokátní kanceláře Kříženecký & partneři, s. r. o., o možnosti 
budoucího zajištění přístupové komunikace do sběrného dvora a ukládá tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedoucího odboru stavebního úřadu a životního prostředí 
zanesením nově budované komunikace, která povede také do areálu sběrného dvora, ve 
východní části areálu bývalých vojenských kasáren v Bílině z ul. Radovesická, do územního 
plánu jako veřejně prospěšné stavby. 
 
839  
Žádost paní Marie Merbsové o přehodnocení usnesení rady města č. 744 z 11.07.2017, 
kterým rada města rozhodla o odstranění městského mobiliáře v ulici Maxe Švabinského.  
 
840  
Přehled plnění úkolů ze zápisu rady města. 
 
841  
Zprávu vedoucího odboru nemovitostí a investic o dalším postupu ve věci „Přípravných 
stavebních prací pro montáž nafukovací přetlakové haly na tenisových kurtech, Bílina 
Kyselka“. 
 
842  
Vyhodnocení bytového pořadníku za I. pol. roku 2017. 
 
843  
Žádost pana Petra Lišky o vybudování pumptrackové dráhy s tím, že s žadatelem bude 
vyvoláno jednání. 
 
844  
Nabídku odprodeje pozemků p. č. 1664/289, 1664/290, 1669/291 od společnosti AZUGA, 
v. o. s., Slezská 13, Praha 2, IČ 26692813 a ukládá vedoucímu odboru nemovitostí a investic 
zajistit na tyto pozemky znalecký posudek. 
 
845  
Metodiku údržby zeleně v Bílině, zpracovanou odborem stavebního úřadu a životního 
prostředí k údržbě veškeré zeleně ve vlastnictví města Bílina, zajišťované Městskými 
technickými službami Bílina. 
 
846  
Pozvání starosty polského města Jaraczewo, pana Dariusze Strugala, k návštěvě města 
v termínu 18.–21. srpna 2017 na dožínky. 
 
847  
Přijetí petice o přehodnocení umístění workoutového hřiště na Pražském Předměstí v horní 
části Jiráskovy ulice pod autobusovou zastávkou. 
 
848  
Oznámení koncepce „Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027“. 

 
 
 
 
 

Mgr. Veronika Horová 
1. místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová   
2. místostarostka města 
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