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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 12. schůze v roce 2018, 
konané 17. května 2018 

 
Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
150 ONI   20.03. 
151 ONI   20.03. 
952 OSÚaŽP  30.04. 
329 ONI   22.05. 
330 OSÚaŽP  22.05. 
331 OSÚaŽP  22.05. 
562 ONI   23.05. 
1116 Taj. (ONI)  12.06. 
1158  Taj. (ONI)  12.06. 

332 MTSB   12.06. 
497 ONI   12.06. 
498 OD   12.06. 
499 MTSB   12.06. 
501 OD    12.06. 
1103 Taj.   30.06. 
1224 OSÚaŽP  30.06. 
373 ONI   30.06. 
41 Taj.    30.06. 
500 OSÚaŽP  17.07.

 
Splněné usnesení č.: 156 
 
Trvalé 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 

333 MěP  měření rychlosti v ul. Litoměřická 

 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
497  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic provedení šetření v ul. Sídliště Za Chlumem, 
v prostoru mezi domem s č. p. 752–756 (blok 3) a domem s č. p. 757–761 (blok 4), a to za 
účelem možnosti rozšíření stávajícího parkoviště pro osobní automobily. Ze závěru tohoto 
šetření poté vyvodit další postup.     ONI – 12.06. 
 
498  
Vedoucímu odboru dopravy provedení šetření týkající se možnosti vytvoření vyhrazených 
parkovacích míst pro vozidla autoškol za účelem provádění zkoušek žadatelů o řidičská 
oprávnění v prostoru bývalé městské tržnice v ulici Radniční. Ze závěru tohoto šetření poté 
vyvodit další postup.       OD – 12.06. 
 
499  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina zajištění prořezu porostů v prostoru mezi 
ulicemi Zahradní a Jenišovská II, zejména v prostoru křižovatky těchto ulic a dále pokácení 
uschlého stromu (třešně).      MTSB – 12.06. 
 
500  
Vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí provedení šetření v souvislosti 
s upozorněním občanů ze Sídliště U Nového nádraží na možnou nefunkčnost odhlučňovací 
stěny a dále pak případné provedení měření hygienických limitů hluku. Ze závěru tohoto 
šetření poté vyvodit další postup.     OSÚaŽP – 17.07. 
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501  
Vedoucímu odboru dopravy provedení šetření týkající se možnosti realizace přechodů pro 
chodce v ulici Jenišovská u zastávek MHD. Ze závěru tohoto šetření poté vyvodit další 
postup.        OD – 12.06. 
 

II. revokuje 
 
502  
Usnesení rady města č. 13 z 09.01.2018, kterým bylo schváleno složení komise pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Členové: Mgr. Zuzana Bařtipánová, 
Ing. Lucie Ječmenová, Mgr. Aleš Tallowitz, Roman Slánička, Josef Horáček. Náhradníci: 
Oldřich Bubeníček, Vendula Vodičková, Ing. Radek Zenker, viz usnesení č. 519. 
 
 

III. schvaluje 
 
503  
Rozpočtovou změnu č. 65/2018 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a paní Hanou Ježkovou jako příjemcem ve výši 
30.000 Kč na podporu činnosti, natočení a křest CD rockového sboru Melodica v roce 2018. 
Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
504  
Rozpočtovou změnu č. 66/2018 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Hanou Ježkovou jako příjemcem ve výši 30.000 Kč na 
realizaci projektu „Talk show Ježkovy voči“ – dokoupení části techniky v roce 2018. Bude 
hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
505  
Rozpočtovou změnu č. 75/2018 – navýšení rozpočtu na odpisy na nově pořízený majetek 
v roce 2018 pro organizaci Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková 
organizace, ve výši 7.000 Kč a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2018 na 
celkovou výši 78.848 Kč. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
506  
Rozpočtovou změnu č. 77/2018 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a firmou Stanislav Tejček – Elektroservis Bílina jako dárcem na přijetí 
peněžitého daru ve výši 10.000 Kč pro Pečovatelskou službu Bílina na volnočasové aktivity 
seniorů. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
507  
Rozpočtovou změnu č. 78/2018 – přesun finančních prostředků ve výši 264.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru dotací a projektů na projekt Animoterapie v HNsP. 
 
508  
Rozpočtovou změnu č. 79/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 660.000 Kč z akce č. 16-13 „GO Černý kůň“ 
na akci č. 17-56 „GO toalet ZŠ Lidická“. 
 
509  
Rozpočtovou změnu č. 80/2018 – přesun finančních prostředků z rezervy odboru nemovitostí 
a investic na PD ve výši 34.000 Kč na akci „Vybudování bočního vchodu do objektu Žižkovo 
nám. čp. 58“. 
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510  
Rozpočtovou změnu č. 82/2018 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina 
v celkové výši 566.000 Kč na odpisy dlouhodobého hmotného majetku na rok 2018. 
 
511  
Rozpočtovou změnu č. 83/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu z odboru nemovitostí a investic na odbor školství, kultury a sportu ve výši 
200.000 Kč k financování individuálních žádostí z rezervy pro sport v roce 2018. 
 
512  
Rozpočtovou změnu č. 84/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce 16-13 na akci 18-14 „Výměna radiátorů v MŠ 
Za Chlumem“ ve výši 450.000 Kč. 
 
513  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Českomoravskou mysliveckou jednotou, z. s., okresním mysliveckým spolkem Teplice jako 
příjemcem ve výši 10.000 Kč na hodnocení chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené 
v regionu, která se konala dne 12.05.–13.05.2018 v Hrobu. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
514  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a městem Duchcov jako 
dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí peněžní částky ve výši 10.000 Kč na pořízení 
velkého rentgenu do ordinace pro poskytování zubní pohotovosti v Hornické nemocnici 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
515  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a Statutárním městem 
Chomutov jako dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí peněžní částky ve výši 20.000 Kč na 
pořízení velkého rentgenu do ordinace pro poskytování zubní pohotovosti v Hornické 
nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
516  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a obcí Hrobčice jako 
dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí peněžní částky ve výši 20.000 Kč na pořízení 
velkého rentgenu do ordinace pro poskytování zubní pohotovosti v Hornické nemocnici 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
517  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a spolkem Heimat- und 
Geschichtsverein Zoschen e. V., Leipziger Str. 9, 062 37 Leuna OT Zoschen, jako dárcem, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 EUR na zajištění akce 
Mezinárodní setkání mládeže. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
518  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi společností Metrostav, a. s., 
Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, IČ 00014915 jako nájemcem a městem Bílina 
jako pronajímatelem. Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na 
adrese Mírové náměstí 23, parcela číslo 124, k. ú. Bílina, přízemí o celkové výměře 
342,60 m2 pro využití jako zřízení zařízení staveniště pro stavbu rekonstrukce Mírového 
náměstí Bílina za nájemné dle platné Směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání na 
dobu určitou do doby dokončení stavby rekonstrukce Mírového náměstí Bílina s účinností od 
01.06.2018. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města Bíliny. 
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519  
Složení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na všechny druhy 
zadávacích řízení a všechny druhy veřejných zakázek zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Členové: Mgr. Zuzana 
Bařtipánová, Ing. Lucie Ječmenová, Mgr. Aleš Tallowitz, Roman Slánička, Josef Horáček. 
Náhradníci: Oldřich Bubeníček, Vendula Vodičková, Ing. Radek Zenker. 
 
520  
Právní jednání starosty města Bíliny ve smyslu ustanovení § 41 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 1.924.700 Kč na podporu Pečovatelské služby Bílina v roce 
2018, která byla uzavřena mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem 
Bílina jako příjemcem dotace, když rovněž souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. 
 
521  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a panem Ing. Oldřichem 
Lukešem jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je notebook Lenovo s inv. číslem 
MUBIH000V3JX v celkové pořizovací ceně 15.466,16 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává 
na dobu určitou (po dobu trvání pracovního poměru vypůjčitele) s účinností ode dne podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
522  
Vydávání průkazů na slevu na vstupné na koupaliště Kyselka pro rok 2018, po ověření 
bezdlužnosti k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů k 31.12.2017, dle návrhu 
předloženého vedoucí finančního odboru. 
 
523  
Podání žádosti o dotaci na podporu sociální práce ze státního rozpočtu na podporu sociální 
práce pro rok 2018 a zároveň pověřuje Mgr. Ivu Zábojníkovou jako kontaktní osobu k podání 
žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na podporu sociální práce pro rok 2018. 
 
524  
Prezentaci města Bílina v knize o Ústeckém kraji s názvem Ústecký kraj - kultura bez hranic, 
kterou ve spolupráci s Ústeckým krajem zpracovává KULTPRO, z. s., Plzeň, a to v rozsahu 
jedné strany A3 za 9.900 Kč. Bude hrazeno z finančních prostředků na propagaci.  
 
525  
Zahraniční pracovní cestu do města Novovolynsk (Ukrajina), která se uskuteční od 22. do 
25. srpna 2018 za účasti Mgr. Zuzany Bařtipánové, pana Jiřího Konárka a pana Josefa 
Horáčka.  
 
526  
Prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 1195 z 07.11.2016, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo připravit pravidla pro převod a případný výkup veřejné 
infrastruktury od soukromých investorů a vlastníků a to do 12.06.2018 s tím, že návrh 
pravidel bude nejdříve projednán komisí pro investiční akce. 
 
527  
Prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 1116 z 08.11.2016, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo připravit aktualizaci zásad pro prodej nemovitostí, a to 
do 12.06.2018 s tím, že návrh pravidel bude nejdříve projednán komisí pro investiční akce.  
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IV. souhlasí 
 
528  
S podáním žádosti Městské knihovny Bílina na projekt „Česká knihovna” pro rok 2018. 
 
529  
S realizací projektu s názvem „Poznáváme svět“, který bude realizován na Mateřské škole 
Bílina, Síbova 332, v období od 01.09.2018 do 31.08.2020. 
 
530  
S provedením technického zhodnocení pronajímaných prostor dle smlouvy o nájmu č. 241 
na adrese Za Chlumem 820/33, Bílina, na náklady nájemce České pošty, s. p. Podpisem 
souhlasu s provedením technického zhodnocení nájemcem pověřuje starostu města. 
 
531  
S udělením výjimky nad počet dětí stanoveného prováděcím právním předpisem v souladu 
s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V přípravné 
třídě Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, může 
být pro školní rok 2018/2019 zapsáno 19 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na 
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví. 
 
532  
S úpravou směrnice č. 1/2017 – poskytování placených služeb Městskými technickými 
službami Bílina, dle návrhu předloženého ředitelkou Městských technických služeb Bílina, 
tzn. úprava cen vstupného na koupališti Kyselka, s účinností od 01.06.2018. 
 
533  
S memorandem o společném zájmu týkající se systému sociálních dávek v oblasti podpory 
bydlení pro osoby v hmotné nouzi s akcentem na práva municipalit regulovat výplatu 
doplatku na bydlení prostřednictvím vydávání opatření obecné povahy, jímž se stanoví 
oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Podpisem memoranda pověřuje 
starostu města. 
 

V.  rozhodla 
 
 
534  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž zadávání zadavatel není 
povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona a je povinen dodržet zásady 
stanovené § 6 zákona, na stavební práce „Rekonstrukce zahradní terasy restaurace U Kádi“.  
 
535  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího 
řízení ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž 
zadávání zadavatel není povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona a je 
povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce pod názvem –
Rekonstrukce rozvodů vytápění a výměna otopných těles v objektu č. p. 818 – MŠ Za 
Chlumem. 
 
536  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího 
řízení ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž 
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zadávání zadavatel není povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona a je 
povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce pod názvem – 
Revitalizace ulic Zámecká a Komenského, formou uzavřeného výběrového řízení. 
 
537  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího 
řízení ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž 
zadávání zadavatel není povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona a je 
povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce pod názvem – Sanace 
vlhkosti spodní stavby objektu SO 102, DsPS Havířská 583/28, Bílina, s úpravami dle 
požadavků členů rady města. 
 
538  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího 
řízení ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž 
zadávání zadavatel není povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona a je 
povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce pod názvem – 
Rekonstrukce toalet ZŠ Lidická. 
 
539  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, na služby: Zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů - DPO 
společnosti BDO Advisory, s. r. o., formou přímého zadání. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
540  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na služby „Ostraha majetku v areálu lázně 
Kyselka, koupaliště Kyselka, minigolfu a letního kina na Kyselce v Bílině“, je nabídka 
společnosti HENIG-security servis, s. r. o., Česká Lípa. Zároveň pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 
 
541  
Uzavřít smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 KV (NN), mezi žadatelem, tj. městem Bílina, a provozovatelem 
distribuční soustavy, tj. společností ČEZ Distribuce, a. s., pro nový rozvaděč VO v lokalitě 
Bezovka. Zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
 
542  
Uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce 
elektrické energie v lokalitě zimního stadionu, mezi žadatelem, tj. městem Bílina, 
a provozovatelem distribuční soustavy, tj. společností ČEZ Distribuce, a. s. Zároveň pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
 
 

VI. pověřuje 
 
543  
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zjištěním informace o kontrolování čerpání 
pramene Bílinské kyselky, a zda je garantovaná výtoč pro město 7 l/1 minutu. 
 
544  
Odbor nemovitostí a investic prověřením možnosti na využití původní projektové 
dokumentace prostoru Inhalatoria. 
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545  
Odbor dopravy k prověření možnosti šikmého stání okolo Mírového náměstí, tam, kde je 
navrženo vodorovné stání – pruhy pro zásobování. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
546  
Rozpočtovou změnu č. 74/2018 – navýšení výdajové a příjmové části rozpočtu finančního 
odboru o 1.510.000 Kč na úhradu daně z příjmu právnických osob za obec. 
 
547  
Rozpočtovou změnu č. 76/2018 – přijetí zálohy na neinvestiční dotaci od Ministerstva práce 
a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Dětské kluby při 
základních školách v Bílině“ ve výši 741.521,26 Kč. 
 
548  
Rozpočtovou změnu č. 81/2018 – přijetí peněžitého daru ve výši 1.040.000 Kč na rozšíření 
přístrojového vybavení v roce 2018 v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina 
a uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností 
Severočeské doly, a. s., Chomutov, jako dárcem. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města. 
 
549  
Rozpočtovou změnu č. 85/2018 – přijetí peněžitého daru ve výši 110.000 Kč na projekt 
„Betlém“ – další postavy betléma a uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a společností Severočeské doly, a. s., Chomutov, jako dárcem. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
550  
Rozpočtovou změnu č. 86/2018 – přijetí peněžitého daru ve výši celkem 500.000 Kč na 
vybudování zastávky MHD a 100.000 Kč na workoutové hřiště a dále uzavření darovací 
smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Severočeské doly, a. s., 
Chomutov, jako dárcem. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
551  
Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace IROP a podmínky rozhodnutí o poskytnutí 
dotace k projektu „Rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bílina“ vedenému pod 
identifikačním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006936. 
 
 

IX. bere na vědomí 
 
552  
Plnění usnesení rady města č. 332 z 10.04.2018, kterým bylo ředitelce Městských 
technických služeb Bílina uloženo provedení kontroly technického stavu zastávek MHD na 
území města Bílina, a to v termínu do 30.4.2018. Zjištěné nedostatky následně odstranit, a to 
v termínu do 30.06.2018. Dále pak provádění pravidelných kontrol zastávek, kdy v rámci 
těchto kontrol budou prováděny udržovací práce související s čistotou jejich interiérových 
a exteriérových částí. 
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553  
Splnění usnesení rady města č. 156 z 27.02.2018 a doplnění z 02.05.2018, kterým bylo 
ředitelce Městských technických služeb Bílina uloženo prověřit svítivosti nad přechodem pro 
chodce na křižovatce Spojovací a 5. květen a zároveň schvaluje postup navržený ředitelkou 
Městských technických služeb Bílina. 
 
554  
Pozvání starosty ukrajinského města Novovolynsk, pana Viktora Sapožnikova, u příležitosti 
oslav Dne nezávislosti Ukrajiny v termínu 22.-25. srpna 2018. 
 
555  
Informaci vedoucího odboru dopravy ve věci doručené cenové nabídky společnosti „in 
PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s. r. o.“ na zpracování projektové dokumentace na 
umístění dvou parkovacích ploch v centru města a informaci ve věci nastínění legislativního 
procesu, týkajícího se vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu. Zároveň pověřuje 
vedoucího odboru dopravy k vypracování bezpečnostních opatření – lokalita 2, ul. Nábřeží. 
 
556  
Rezignaci Mgr. Zuzany Bařtipánová, Ing. Radka Zenkera a pana Jiřího Urbánka na funkci 
členů komise pro investiční akce. 
 
557  
Zápis ze zasedání komise pro životní prostředí a dopravu z 03.05.2018. 
 
558  
Zápisy z komise pro investiční akce z 09.05.2018 a 14.05.2018. 
 
559  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 09.04.2018. 
 
 

X. nezaujala stanovisko 
 
560  
K návrhu na zrušení komise pro investiční akce. 
 

 

XI. stahuje z programu 
 
 
561  
Informaci odboru dotací a projektů o průběhu administrace projektu „Bílina – bezbariérová 
trasa od nádraží ČD k Zelenému domu, I. etapa“ s tím, že materiál bude dopracován 
a předložen na dalším zasedání rady. 
 
562  
Dodávku parkovacích automatů pro revitalizaci Mírového náměstí v Bílině s tím, že zároveň 
ukládá vedoucímu odboru nemovitostí a investic připravit zadávací řízení na tuto akci 
a zároveň zakázku projednat s architektem.     ONI – 23.05. 
 
563  
Informaci vedoucího odboru dopravy týkající se možnosti změny úpravy provozu na místní 
komunikaci v ulici Wolkerova s tím, že materiál bude předložen na dalším zasedání rady 
města. 
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564  
Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího řízení ve 
smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž zadávání 
zadavatel není povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona a je povinen dodržet 
zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce pod názvem – Zateplení fasád a výměna 
výplní otvorů objektu pošty, sídliště Za Chlumem 820 – Bílina s tím, že návrh výzvy bude 
projednán v komisi pro investiční akce za účasti administrátora veřejné zakázky. 

 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r.    
starosta města 

 
 
 

Vendula Vodičková v. r. 
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 

 
 


