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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 20. schůze v roce 2018, 
konané termínu 14. srpna 2018 

 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
151 ONI   20.03. 
952 OSÚaŽP  30.04. 
330 OSÚaŽP  22.05. 
331 OSÚaŽP  22.05. 
562 ONI   23.05. 
497 ONI   12.06. 
1224 OSÚaŽP  30.06. 
500 OSÚaŽP  17.07. 
568 ONI   17.07. 

569 Taj.   17.07. 
570  ONI   17.07. 
762 OSÚaŽP  14.08. 
765 OSÚaŽP  14.08.  
1103 Taj.   31.08. 
373 ONI   31.08. 
894 ONI   04.09. 
895 ONI   04.09. 
932 OD   25.09. 
933 ONI   04.09. 

 

Splněná usnesení: 1116, 1158, 765 (2.část), 329, 764 
 

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 
763  MTSB  kontrola technického stavu dopravního značení 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 

894  

Vedoucímu odboru nemovitostí a investic Městského úřadu Bílina, provedení oddělení 

chodníku a manipulační plochy, kdy tyto jsou součástí pozemkové parcely číslo 20/1, k. ú. 

Bílina – Újezd. Oddělení bude provedeno například instalací zábradlí či instalací kovových 

nebo plastových sloupků. 
            ONI – 04.09. 
895  

Vedoucímu odboru nemovitostí a investic posoudit částečnou, nebo celkovou opravu 

komunikace před objektem stanice Hasičského záchranného sboru Bílina. Návrh způsobu 

řešení předložit na dalším zasedání rady města. 
            ONI – 04.09. 

 

II. schvaluje 
 
896  

Rozpočtovou změnu č. 44/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 16.000 Kč, a to přesun finančních 

prostředků z odd., § 34–21 (víkendové pobyty a tábor odboru sociálně právní ochrany dětí), 

položky 5031 (pojištění na sociální zabezpečení) do odd., § 43–51 pečovatelská služba), 

položky 5169 (nákup služeb).  
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897  

Rozpočtovou změnu č. 135/2018 – navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Základní škola 

Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku 6.000 Kč na opravu 

havárie vody ve skladu učebnic, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 

z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 

898  

Rozpočtovou změnu č. 136/2018 – přijetí peněžitých darů od obcí a měst v celkové výši 

104.000 Kč na pořízení přístrojového vybavení pro ordinaci zubní pohotovosti v Hornické 

nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 

899  

Rozpočtovou změnu č. 137/2018 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 

městem Bílina jako poskytovatelem a panem Jindřichem Luňákem jako příjemcem ve výši 

50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s uspořádáním hudebního festivalu Babí léto 

na  Kyselce, který se koná 15.09.2018 v Bílině, na základě žádosti pana Jindřicha Luňáka. 

Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

900  

Rozpočtovou změnu č. 138/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce 16–13 na akci 18–66 „Plavecká hala – 

akumulační jímka“ ve výši 229.900 Kč. 

901  

Rozpočtovou změnu č. 140/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 230.000 Kč na aktualizaci projektové dokumentace 

k akci „Revitalizace lázeňského parku Kyselka” 

902  

Rozpočtovou změnu č. 141/2018 – převod finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 460.000 Kč z akce č. 16–13 „Reko Černý kůň“ 

na akci 18–41 „Sanace omítek bytu Mírové nám. č. p. 90“. 

903  

Rozpočtovou změnu č. 142/2018 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 

25.000 Kč na akci odboru nemovitostí a investic. 

904  

Rozpočtovou změnu č. 143/2018 – převod finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 110.000 Kč z výdajů na ostatní neinvestiční 

náklady (přeplatky) v kapitole 07 a to z nebytového hospodářství do bytového hospodářství. 

905  

Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – notebook HP ProBook 450 15“ (datum 

pořízení 25.06.2015) za prodejní cenu 5.000 Kč, panu Jiřímu Konárkovi. 

906  

Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – notebook HP ProBook 430 13“ (datum 

pořízení 25.06.2015) za prodejní cenu 4.990 Kč, panu Mgr. Aleši Tallowitzovi. 

907  

Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – tablet Lenovo IdeaTab MiiX 300 (datum 

pořízení 07.12.2015) za prodejní cenu 2.990 Kč, panu Bc. Lukáši Brázdovi. 

908  

Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – tablet Lenovo IdeaTab MiiX 300 (datum 

pořízení 07.12.2015) za prodejní cenu 2.990 Kč, paní Janě Homolové. 
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909  

Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – notebook IP Flex2 (datum pořízení 

30.12.2014) za prodejní cenu 4.900 Kč, paní Vendule Vodičkové. 

910  

Směrnici č. 08/2018 o časovém rozlišení. 

911  

Zřízení investičního účtu u České spořitelny, a. s. Podpisem smlouvy o investičním účtu 

a daňového prohlášení pověřuje starostu města. 

912  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23, ul. Tyršova 320/10 kategorie „rezerva města“, s  

, na dobu určitou 6+6 měsíců. 

913  

Záměr pronájmu pozemků p. č. 399/9, p. č. 399/8 a p. č. 399/2 k. ú. Bílina–Újezd za účelem 

oplocení pozemku a využití pro majitele společenství vlastníků jednotek domu č. p. 278–280, 

dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 

914  

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 937/1 k. ú. Bílina o výměře cca 10 m2, dle směrnice 

č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 

915  

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 639 k. ú. Bílina o výměře cca 250 m2, dle směrnice 

č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 

916  

Normativní ukazatele ostatních neinvestičních výdajů na dítě/žáka, podle kterých bude 

zpracován rozpočet v mateřských a základních školách zřizovaných městem Bílina na rok 

2018 ve výši 2.684 Kč v MŠ a ve výši 1.980 Kč v ZŠ. 

917  

Přijetí daru od společnosti EAST – WEST Line, s. r. o., pro organizaci Mateřská škola Bílina, 

Čapkova 869, příspěvková organizace, na vybavení školní zahrady pro děti herními prvky 

ve výši 150.000 Kč. 

918  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 

a  jako příjemcem ve výši 5.000 Kč na nákup věcných cen na akci 

„3. ročník Bořeňské šipky“ v Bílině v roce 2018, na základě žádosti . 

Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

919  

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů mezi 

městem Bílina jako zájemcem a společností FIN servis, a. s., Kladno jako 

zprostředkovatelem. Předmětem dodatku č. 2 je zprostředkování nákupu dodávky elektřiny 

a plynu pro všechny organizace zřízené městem, včetně všech budov Městského úřadu 

Bílina na rok 2019 až 2020. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 

920  

Uzavření smluv o výpůjčce nemovitostí mezi městem Bílina jako půjčitelem a základními 

školami, mateřskými školkami, Centrální školní jídelnou a Domem dětí a mládeže jako 

vypůjčitelem. Podpisem smluv pověřuje starostu města. 
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921  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a společností Hornická 

nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina jako obdarovaným na přijetí peněžitého daru ve výši 

104.000 Kč na pořízení přístrojového vybavení ordinace zubní pohotovosti v Hornické 

nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

922  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem 

a společností HERKUL, a. s., jako zhotovitelem, na stavbu: „Vybudování parkovacích stání 

v lokalitě SUNN 699–702, Bílina“ na méněpráce s částkou 674.058,98 Kč vč. DPH. 

Podpisem dodatku č. 1 pověřuje starostu města. 

923  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem 

a společností SANAP, s. r. o., jako zhotovitelem na akci: Oprava historického mostku 

v areálu Lázní Kyselka v Bílině. Předmětem dodatku je změna ceny díla. Podpisem dodatku 

č. 1 pověřuje starostu města.  

924  

Výpověď nájemní smlouvy č. 440 uzavřené 29.06.2018 mezi městem Bílina jako 

pronajímatelem a  jako nájemcem, jejímž předmětem je 

pronájem pozemku p. č. 2150/2 o celkové výměře cca 277 m2 k. ú. Bílina a část pozemku 

p. č. 2148/2 (zahrada) o výměře cca 136 m2 k. ú. Bílina s ukončením nájemní smlouvy č. 440 

k 15.08.2018. Podpisem ukončení nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 

 

III.  souhlasí 
 
925  

S využitím investičního fondu Městských technických služeb Bílina ve výši 1.300.000 Kč 

na zakoupení nákladního vozidla pro každodenní svoz objemného odpadu. 

926  

Se změnou místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v lokalitě pozemkové parcely 

číslo 20/1, k. ú. Bílina – Újezd (v blízkosti „kruhových garáží”), a to tak, že vhodným 

způsobem bude vyznačeno vyhrazené stání pro nákladní vozidla, kdy zároveň ukládá 

vedoucímu odboru dopravy Městského úřadu Bílina, aby do konání rady města s termínem 

25.09.2018 připravil návrh dopravně inženýrského opatření, které bude tuto změnu 

reflektovat. 
            OD – 25.09. 
927  
S pracemi provedenými na stavbě „Rekonstrukce bytů č. 1 a č. 2, Břežánská č. p. 49, Bílina“ 
nad rámec projektové dokumentace a ukládá vedoucímu odboru nemovitostí a investic 
předložit radě města ke schválení rozpočtovou změnu vyčíslenou na 354.201,46 Kč vč. 
DPH.  
            ONI – 04.09. 
928  

S posunutím jízdních řádů městské hromadné dopravy tak, aby navazovaly na vybrané 

vlakové spoje, dle předloženého návrhu společnosti ARRIVA CITY, s. r. o., z 30.07.2018, 

a to s účinností od 01.10.2018. 

929  

S postupem odboru nemovitostí a investic při řešení reklamace akce „Sanace sesuvu, 

Pražská ul., Bílina“. Zároveň rada města požaduje, aby zhotovitel doložil, že dodržel 

certifikovaný technologický postup při tvorbě a plnění gabionových košů. 
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IV.  rozhodla 
 

930  

Zadat přeložku topného kanálu firmě TOPAV – Takáč, s. r. o., za částku 166.980 Kč vč. 

DPH, přičemž bude vyvoláno jednání s ČEZ Teplárenská, jehož předmětem bude finanční 

spoluúčast na této přeložce. 

931  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na malířské a lakýrnické práce v bývalém objektu 

České spořitelny přímým zadáním firmě Pavel Löv, Sídl. Za Chlumem 731/18, 418 01 Bílina, 

formou objednávky. 

932  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na elektroinstalaci v bývalém objektu České 

spořitelny přímým zadáním firmě Stanislav Tejček, Na Výsluní 341/4, 418 01 Bílina, formou 

objednávky.  

933  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na podlahářské práce v bývalém objektu České 

spořitelny přímým zadáním firmě Ing. Antonín Führmann, Hrobčice 32, 417 57 Hrobčice, 

formou objednávky. 

934  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na zasíťování prostor v bývalém objektu České 

spořitelny přímým zadáním firmě HSC Computers, s. r. o., Tř. Budovatelů 2531, 434 01 

Most, formou objednávky. 

935  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na přístupový systém v bývalém objektu České 

spořitelny přímým zadáním firmě Petr Plachý – ZAREPO, Důlní 504, 415 10 Teplice–

Sobědruhy, formou objednávky. 

936  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Odstranění vlhkostí domu 

Mírové náměstí 90/15 v Bílině“ přímým zadáním firmě D&D Project, s. r. o., Studentská 

272/2, 418 01 Bílina, IČ 01507541, formou objednávky. 

937  

Zadat plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace jevištní technologie 

Městského divadla Bílina“ zadávané dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v otevřeném řízení, společnosti GRADIOR TECH, a. s., Brno, IČ 63473542. 

Zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

938  

Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku na služby zadávanou 

ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, na akci „Strategie Smart city města Bílina“. 

939  

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 na akci „Oprava fasády 

a střechy tělocvičny ZŠ Lidická“. 
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940  

Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Výstavba nových 

převlékáren – areál koupaliště Kyselka – Bílina“, je nabídka společnosti INVEST–STAR, 

s. r. o., Bílina, IČ 25452941. Zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

941  

Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané ve smyslu 

§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na akci „Pořízení sběrných 

nádob na tříděný odpad“ je nabídka společnosti Komunální technika, s. r. o., Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

942  

Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení v souladu 

s § 56 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na projekt „Elektronické služby 

města Bílina“ vedeného pod registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005338, je 

nabídka společnosti O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4. 

K podpisu smlouvy s vybraným uchazečem a realizaci projektu dojde pouze v případě 

schválení žádosti o změnu projektu řídícím orgánem IROP. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostu města. 

943  

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 na akci „ Výměna výplní 

otvorů/oken hotelu U Lva“. 

944  

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 v § 6 zákona, na stavební práce  na akci „Rekonstrukce a úpravy zdroje tepla 

hotelu U Lva“.  

V. ruší 
 

945  

Usnesení rady města č. 745 z 28. 06. 2018, kterým rozhodla, že nejvhodnější nabídkou 

veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Revitalizace ulic Zámecká 

a Komenského“, je nabídka společnosti Vodohospodářské stavby, s. r. o., Teplice, a zároveň 

pověřila starostu města podpisem smlouvy, a to z důvodu odstoupení firmy od realizace 

zakázky. 

 

VI.  projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 

946  

Rozpočtovou změnu č. 139/2018 – přijetí zálohové platby neinvestiční dotace 

od Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost na projekt 

„Asistenti prevence kriminality v Bílině“ ve výši 1.629.323,62 Kč a úpravu schváleného 

rozpočtu městské policie v souvislosti s úhradou podílu města na projektu. 
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947  

Uzavření smlouvy č. 1003991869 o bezúplatném převodu pozemků p. č. 345/3, 1663/1, 

1663/14, 1663/16, 1663/17, 1663/18 vše k. ú. Bílina mezi ČR – Státním pozemkovým 

úřadem se sídlem v Praze, Husinecká 1024/11a jako převodcem a městem Bílina jako 

nabyvatelem. Zároveň doporučuje souhlasit s podmínkami v této smlouvě uvedenými. 

Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 

948  

Realizaci díla na odstranění ekologických škod „Obnova silnice Bílina – Kostomlaty, II. etapa 

(napojení na dopravní síť v Bílině)“ a závazky obce související s realizací díla:  

a) město Bílina se zavazuje k součinnosti se zadavatelem a dodavatelem prací;  

b) město Bílina se zavazuje dofinancovat realizaci díla v případě, že jeho část přesáhne 

rozsah Koncepce řešení ekologických škod;  

c) město Bílina se zavazuje k převzetí díla, včetně nových movitých věcí a nemovitostí 

a tzv. součástí věci, podle § 120 odst. 1 občanského zákoníku, po jeho dokončení 

do svého vlastnictví;  

d) město Bílina se zavazuje vrátit poskytnutou úhradu nákladů na realizaci díla v případě, 

že se dílo (část přesahující koncepci řešení ekologických škod) nebude realizovat 

v celém rozsahu. 

949  

Záměr prodeje pozemku p. č. 861/4 o výměře cca 33 m2 k. ú. Bílina s tím, že si žadatel 

nechá na vlastní náklady vyhotovit znalecký posudek. 

950  

Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 21.786 Kč 

za nezaplacené zbylé dlužné nájemné, z důvodu ukončeného soudního vymáhání. 

951  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1191 o výměře 559 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba 

občanské vybavenosti č. p. 462 v ulici Teplická, za minimální kupní cenu 1.200.000 Kč. 

Prodej se uskuteční obálkovou metodou. K ceně nemovitostí budou připočítány náklady 

spojené s prodejem.  

952  

Záměr prodeje pozemků p. č. 2146/2 o výměře 278 m2 a p. č. 2147/2 o výměře 153 m2 k. ú. 

Bílina za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, který si nechá žadatel vyhotovit 

na vlastní náklady. 

953  

Záměr výkupu pozemku p. č. 1071/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 51 m2, jehož 

součástí je stavba č. p. 90 k. ú. Bílina za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

954  

Záměr výkupu pozemku p. č. 1068 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 153 m2, jehož 

součástí je stavba č. p. 91 k. ú. Bílina za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

955  

Podání žádosti Krajskému úřadu Ústeckého kraje o úhradu nákladů spojených s realizací 

díla na odstranění ekologických škod „Obnova silnice Bílina – Kostomlaty, II. etapa (napojení 

na dopravní síť v Bílině)”. 
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VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 

956  

Žádost  o prodeji části pozemku p. č. 802 k. ú. Bílina. 

957  

Žádost  o prodej části pozemku p. č. 2165/1 o výměře cca 700 m2 

k. ú. Bílina. 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 

958  

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu 

„Asistenti prevence kriminality v Bílině“ vedeného pod registračním číslem 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0009005. 

959  

Splnění usnesení zastupitelstva města č. 112 z 28.06.2018, kterým bylo vedoucí finančního 

odboru uloženo upravit směrnici č. 02/2010 o obsah výjimek z časového rozlišení a stanovit 

hranici významnosti pro časové rozlišení. 

 

IX. bere na vědomí 
 

960  

Splnění usnesení rady města č. 1116 z 08.11.2016, kterým bylo tajemníkovi městského 

úřadu uloženo připravit aktualizaci zásad pro prodej nemovitostí. 

961  

Splnění usnesení rady města č. 1158 z 22.11.2016, kterým bylo tajemníkovi městského 

úřadu uloženo připravit pravidla pro výkup veřejné infrastruktury od soukromých vlastníků. 

962  

Splnění usnesení rady města č. 765 (jeho druhé části) z 17.07.2018, kterým bylo vedoucímu 

odboru dopravy uloženo provést šetření v prostoru plochy před bílinským hasičským 

záchranným sborem, konkrétně v místě, kde vtéká dešťová voda otvorem v poškozené 

komunikaci pod zem, což tvoří nebezpečné místo pro chodce. 

963  

Splnění usnesení rady města č. 329 z 10.04.2018, kterým bylo vedoucímu odboru 

nemovitostí a investic uloženo provedení místního šetření za účelem zjištění technického 

stavu poškozeného obrubníku chodníku v ul. Pivovarská (v prostoru zastávky MHD 

„PENNY“).  

964  

Plnění usnesení č. 1377 z 19.12.2017 ač. 40 z 30.01.2018, kterými bylo tajemníkovi 

městského úřadu uloženo pověřit vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví prováděním 

pravidelných kontrol bytů za účelem zjištění sociálních poměrů v rodinách ve spolupráci 

s oddělením životního prostředí, zvýšit četnost a intenzitu pravidelných kontrol bytů 

a zhodnotit šetření a předložit radě města další návrhy k těmto kontrolám. 
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965  

Splnění usnesení rady města č. 764 z 17.07.2018, kterým bylo vedoucímu odboru 

nemovitostí a investic uloženo provedení šetření v ulici Bílinská, konkrétně u fotbalového 

hřiště s umělou travnatou plochou, kde není za přechodem pro chodce vybudována 

komunikace pro pěší, která by umožňovala propojení a snazší přístup ke společné stezce 

pro chodce a cyklisty, za mostkem přes řeku Bílinu. 

966  

Plnění usnesení rady města č. 331 z 10.04.2018, kterým bylo uloženo vedoucímu odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí k provedení místního šetření v okolí polní cesty, 

konkrétně jejich přilehlých smíšených porostů. Začátek cesty je od nově otevřené silnice 

do Kostomlat pod Milešovkou (z ul. Radovesická), ke garážím u bývalé pasovky. Tuto cestu 

lemují smíšené porosty, ve kterých se nachází odpad ohrožující životní prostředí. 

K odstranění nepovoleného odpadu byli vyzvání majitelé pozemků. 

967  

Plnění usnesení rady města č. 762 z 17.07.2018, kterým bylo vedoucímu odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí uloženo provedení šetření v souvislosti s tím, zda na Mírovém 

náměstí u č. p. 44, ve slepé ulici za Krušovickou restaurací a v současné době na chodníku 

nad schodištěm v ulici Bílinská, dochází k ukládání odpadu v rozporu se zákonem 

o odpadech. V těchto prostorách jsou komunikace znečištěné látkami, unikajícími 

z kontejnerů na komunální odpad, kdy tyto produkují silný zápach v jejich okolí. K nápravě 

byla vyzvána provozovatelka přilehlé restaurace. 

968  

Plnění usnesení rady města č. 765 ze 17.07.2018, kterým bylo vedoucímu odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí uloženo provedení šetření v prostoru uměle 

vytvořené nádrže za garážemi v Bílině – Chudeřicích, za ul. Sadová, kde ve vodě nádrže 

a v jejím okolí je viditelný, stále se zvyšující nárůst nebezpečného odpadu. K nápravě byl 

vyzván vlastník pozemků – Severočeské doly, a. s. 

969  

Informaci vedoucího odboru dopravy ve věci navýšení dopravního výkonu městské 

hromadné dopravy, kdy příčinou tohoto navýšení je zahájení prací na „Rekonstrukci 

komunikací v ulici 5. května“ a kdy tyto práce s sebou nesou dopravní omezení ve smyslu 

uzavírky ulice 5. května, jakožto objízdnou trasu pro řádný provoz MHD. Zároveň bere rada 

města na vědomí informaci o nutnosti počítat s tím, že v rozpočtu odboru dopravy na rok 

2019 musí být navýšena částka na dopravní územní obslužnost města MHD, a to o částku 

za navýšení dopravního výkonu. 

970  

Informaci vedoucího odboru dopravy k možnosti posunutí jízdních řádů městské hromadné 

dopravy tak, aby navazovaly na vybrané vlakové spoje, a to dle předloženého návrhu 

společnosti ARRIVA CITY, s. r. o., z 30.07.2018. 

971  

Účast ředitelky Městských technických služeb Bílina na zahraničním tematickém zájezdu 

do Polska v rámci Sdružení komunálních služeb v období od 12.09. – 14.09.2018. 

972  

Informaci vedoucího odboru dopravy o došlé žádosti ve věci parkování nákladních vozidel 

v lokalitě tzv. „kruhových garáží” v Bílině. 

973  

Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů MěÚ Bílina za období leden – červen 

2018 a plnění příjmů za toto období. 
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974  

Zprávu o výchozím stavu a monitorovací zprávu za rok 2017 environmentálního dozoru 

obcí/měst Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice a Mariánské Radčice nad provozem lomu 

Bílina Severočeských dolů, a. s., pro období 2017–2035. 

975  

Plnění úkolů ze zápisu rady města z 12.06.2018. 

976  

Písemnou zprávu ze zahraniční pracovní cesty do partnerského slovenského města 

Stropkov, která se uskutečnila od 03.08.2018 do 05.08.2018. 

977  

Oznámení Okresního státního zastupitelství v Teplicích o podání obžaloby pro přečin 

zpronevěry a podvodu v KC Kaskáda. 

 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r.       
starosta města 

Vendula Vodičková v. r.   
místostarostka města 

 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 


