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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 23. schůze v roce 2018, 
konané 25. září 2018 

 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
151 ONI   20.03. 
330 OSÚaŽP  22.05. 
331 OSÚaŽP  22.05. 
497 ONI   12.06. 
1224 OSÚaŽP  30.06. 
500 OSÚaŽP  17.07. 
569 Taj.   17.07. 
570  ONI   17.07. 

762 OSÚaŽP  14.08. 
765 OSÚaŽP  14.08.  
373 ONI   31.08. 
894 ONI   04.09. 
895 ONI   04.09. 
926 OD   další RM 
1061 ONI   25.09. 
1071 ONI   31.10. 

 

Splněné usnesení č.: 497, 952, 1066 
 

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 
 
1071  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním 
stavebně technického průzkumu trhlin objektu ZŠ Lidická a na základě tohoto průzkumu 
prověřit projektovou dokumentaci, zda navržená opatření jsou relevantní. 
          Taj. (ONI) – 31.10. 
 
 

II. revokuje 
 
 
1072  
Usnesení rady města č. 924 z 14.08.2018, kterým byla schválena výpověď nájemní smlouvy 
č. 440 uzavřené 29.06.2018 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 byl pověřen starostu města. 
 
1073  
Usnesení rady města č. 920 z 14.08.2018, kterým bylo schváleno 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, z důvodu nepřesné 
specifikace subjektu a vypůjčených nemovitostí. 
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III. schvaluje 
 
 
1074  
Rozpočtovou změnu č. 172/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dopravy na rok 2018 v celkové výši 40.000 Kč, a to za účelem zajištění 
vyhotovení znaleckých posudků v rámci projednávání přestupků v dopravě. 
 
1075  
Rozpočtovou změnu č. 173/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dopravy na rok 2018 v celkové výši 150.000 Kč, a to pro účely hrazení 
navýšeného přepravního výkonu v souvislosti s rozšířením a změnou jízdních řádů městské 
hromadné dopravy v Bílině. 
 
1076  
Rozpočtovou změnu č. 174/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 25.000 Kč z odd., § 43-72 (krizová 
pomoc), položky 5222 (příspěvek spolkům) do odd., § 35-25 (paliativní péče – hospic), 
položky 5213 (příspěvky společnostem) a ve výši 26.000 Kč z odd., § 35-43 (pomoc 
zdravotně postiženým), položky 5499 (příspěvek pro děti se zdravotním postižením) do odd., 
§ 43-72 (raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), položky 5222 
(příspěvek spolkům). 
 
1077  
Rozpočtovou změnu č. 175/2018 – přijetí státního příspěvku ve výši 64.000 Kč na výkon 
pěstounské péče v roce 2018 z Krajské pobočky Úřadu práce ČR. 
 
1078  
Rozpočtovou změnu č. 176/2018 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 2.000 Kč na odpisy na nově 
pořízený majetek v roce 2018 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2018 na 
celkovou výši 171.760 Kč, na základě žádosti ředitelky školy. Bude hrazeno z rezervy odboru 
školství, kultury a sportu. 
 
1079  
Rozpočtovou změnu č. 177/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z položky 5139 – 34.000 Kč, pol. 5152 – 80.000 Kč 
a pol. 5168 – 20.000 Kč na položku 5169 kapitola 07 – bytové hospodářství – služby, 
v celkové výši 134.000 Kč. 
 
1080  
Rozpočtovou změnu č. 178/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z položky 5151 – 50.000 Kč, pol. 5152 – 50.000 Kč 
a pol. 5171 – 60.000 Kč na položku 5154, kapitola 07 – nebytové hospodářství, v celkové 
výši 160.000 Kč. 
 
1081  
Rozpočtovou změnu č. 179/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 100.000 Kč z akce 16-13 „Reko Černý kůň“ 
na akci 18-42 „Opravy Lesní kavárny“. 
 
1082  
Rozpočtovou změnu č. 180/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 300.000 Kč z akce 16-13 „Reko Černý kůň“ 
na akci 18-30 „Hřiště Kmochova ulice“. 
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1083  
Rozpočtovou změnu č. 181/2018 – přesun finančních prostředků z rezervy na drobné 
investiční náklady ve výši 77.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
1084  
Rozpočtovou změnu č. 182/2018 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Lidická 31/16, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci na projekt „Ptačí svět“ ve výši 
23.500 Kč, na základě žádosti ředitelky školy. 
 
1085  
Rozpočtovou změnu č. 183/2018 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Lidická 31/18, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z MŠMT – Operační program 
Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II. na projekt „Duhová škola 2018–2020“ 
v celkové výši 1.363.586 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
1086  
Rozpočtovou změnu č. 184/2018 – navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, Čapkova 869, 
příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z MŠMT – Operační program Výzkum, vývoj 
a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II. na projekt „Ruku v ruce hned prozkoumáváme svět“ 
v celkové výši 679.560 Kč, na základě žádosti ředitelky mateřské školy. 
 
1087  
Rozpočtovou změnu č. 185/2018 – navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, Maxe 
Švabinského 664, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z MŠMT – Operační 
program Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II. na projekt „Rozvíjení 
dovedností a schopností dětí bez i s podporou technologií“ v celkové výši 600.898 Kč, na 
základě žádosti ředitelky mateřské školy. 
 
1088  
Rozpočtovou změnu č. 186/2018 – navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina, Havířská 
529/10, o průtokovou dotaci z MŠMT – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
v rámci Výzvy Šablony II. na projekt „DDM Bílina – Šablony II.“ v celkové výši 1.857.692 Kč, 
na základě žádosti ředitelky Domu dětí a mládeže. 
 
1089  
Rozpočtovou změnu č. 187/2018 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci – 2. zálohovou platbu na projekt 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání „Zlepšujeme kvalitu společného vzdělávání“ 
v rámci Výzvy Šablony I. ve výši 561.217,60 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy.  
 
1090  
Rozpočtovou změnu č. 188/2018 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 53.500 Kč na výjezd do školy v přírodě, který 
se uskutečnil v termínu od 10.09.2018 do 14.09.2018, na základě žádosti ředitelky školy. 
Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě a lyžařské výcviky. 
 
1091  
Rozpočtovou změnu č. 190/2018 – přesun finančních prostředků z rezervy na projektovou 
dokumentaci ve výši 327.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
1092  
Rozpočtovou změnu č. 191/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 300.000 Kč na zajištění administrace výběrových 
řízení v rámci projektů „ZŠ Lidická, odborné učebny a bezbariérové řešení školy“ a „ZŠ Za 
Chlumem, odborná učebna a bezbariérové řešení školy“. 
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1093  
Rozpočtovou změnu č. 192/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 156.000 Kč na realizaci stavebních prací v rámci 
projektu „Animoterapie v HNsP“. 
 
1094  
Rozpočtovou změnu č. 193/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 35.000 Kč na zajištění administrace výběrového 
řízení v rámci projektu „Rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bílina“. 
 
1095  
Rozpočtovou změnu č. 195/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 60.000 Kč z akce 17-15, Revitalizace 
Inhalatoria, na akci 18-26, Zelená hala – opravy, zabezpečení přípojky pitné vody. 
 
1096  
Rozpočtovou změnu č. 196/2018 – navýšení rozpočtu Základní školy Aléská o částku ve výši 
15.000 Kč na dopravu a ubytování pěveckého sboru Melodica na účinkování při vánočních 
koncertech v Praze. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
1097  
Rozpočtovou změnu č. 197/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 167.000 Kč na pořízení dvou nahrávacích 
zařízení pro Městský kamerový dohlížecí systém. 
 
1098  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 24.500 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Sportovní kuželkářský klub Bílina, z. s, jako příjemcem na 
úhradu nákladů spojených s výměnou podavače koulí v roce 2018, na základě žádosti 
spolku Sportovní kuželkářský klub Bílina, z. s. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1099  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem ”PRO-AKTIV, z. s.“ jako příjemcem na úhradu nákladů 
spojených s přihlášením, přípravou a účastí příjemce ve florbalové soutěži v kategorii 
mladších žáků Krajského přeboru Ústeckého kraje v roce 2018, na základě žádosti spolku 
„PRO-AKTIV, z. s.“ Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1100  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a  jako příjemcem na výrobu 
kapa desek a tisk fotografií velkého formátu v roce 2018, na základě žádosti  

. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1101  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 9.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a ústavem EDA cz, z. ú., jako příjemcem, na projekt „Raná péče pro rodiny 
dětí se zrakovým a kombinovaným postižením na území města Bíliny“. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
1102  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a společností Krajská zdravotní, a. s., jako příjemcem, na projekt 
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„Mobilní hospic Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
1103  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – viz žádost 
č. MUBI 33082/2018, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1104  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé děti – viz žádost 
č. MUBI 37136/2018, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1105  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 8.800 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – viz žádost číslo 
MUBI 27644/2018, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1106  
Záměr pronájmu pozemku p. č. 23/183 o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za účelem 
zlegalizování užívání pozemku pod garáží, dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny. 
 
1107  
Záměr pronájmu pozemku p. č. 23/206 o výměře 25 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za účelem 
zlegalizování užívání pozemku pod garáží, dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny. 
 
1108  
Záměr pronájmu pozemku p. č. 1683/81 (ostatní plocha/zeleň) o výměře cca 2.000 m2 
k. ú. Bílina, za účelem oplocení objektu, za cenu 5 Kč/m2/rok. 
 
1109  
Záměr pronájmu pozemku p. č. 1683/82 (ostatní plocha/zeleň) o výměře cca 2.000 m2 
k. ú. Bílina, za účelem oplocení objektu, za cenu 5 Kč/m2/rok. 
 
1110  
Záměr pachtu pozemku p. č. 2550/8 (orná půda/zemědělský půdní fond) o výměře 49.262 m2 
k. ú. Bílina, za cenu 2.500 ha/rok, na dobu neurčitou. 
 
1111  
Záměr výpůjčky pozemků p. č. 872/2 (vodní plocha/vodní nádrž) o výměře 16.357 m2 
a p. č. 874/1 (orná půda/zemědělský půdní fond) o výměře 1.424 m2, za účelem výkonu 
rybářského práva. 
 
1112  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností Sorting 
Solutions, s. r. o., jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 
1683/96 o výměře cca 1.560 m2 k. ú. Bílina, za účelem oplocení a uzavření části areálu, za 
cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 
5 Kč/m2/rok, tj. 7.800 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1113  
Uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 440 uzavřené mezi městem Bílina s  

 ke dni 02.10.2018. Podpisem dohody pověřuje starostu města. 
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1114  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Společenstvím 
vlastníků jednotek jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemků 
p. č. 399/9 o výměře cca 29 m2, p. č. 399/8 o výměře 274 m2 a p. č. 299/2 o výměře 473 m2 
k. ú. Bílina–Újezd, za účelem oplocení a využití pro majitele bytů, za cenu dle směrnice 
č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 5 Kč/m2/rok, tj. 3.880 Kč. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1115  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem  

 jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 937/1 
o výměře cca 10 m2 k. ú. Bílina, za účelem zřízení předzahrádky před svým obchodem, za 
cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 
5 Kč/m2/rok, tj. minimálně 500 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1116  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-
4014454/VB/02, týkající se stavby s označením „Kabelové vedení NN/na p. č. 413/3 – 
rozpojovací skříň v pilíři“, která se dotkne pozemků p. č. 413/1, 413/3, 958 a 969 k. ú. Bílina–
Újezd, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zastoupená 
na základě plné moci z 19.02.2018, evid. č. PM/II – 032/2018 společností ENERGOARCH, 
s. r. o., se sídlem Havraň 56, 435 01 Havraň, IČ: 25422995, jako stranu oprávněnou 
z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnosti se sjednává, na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu ve výši 23.000 Kč bez DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1117  
Uzavření smlouvy č. X/6056/2018/UL mezi městem Bílina jako investorem a Správou 
a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, jako správcem komunikace, 
o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku 
realizace stavby vodního díla „Bílina – chodník Mostecká, SO 301 – přeložka vodovodu 
(TP 001 062)“. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1118  
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. IV/6048/2018/UL (chodník Mostecká) mezi městem Bílina jako investorem a Ústeckým 
krajem jako budoucím zavázaným, Severočeskou vodárenskou společností, a. s., 
zastoupenou Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., jako budoucím oprávněným, 
týkající se stavby „Bílina – chodník Mostecká, SO 301 – přeložka vodovodu (TP 001062). 
Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1119  
Uzavření smlouvy o provedení stavby „Bílina, chodník Mostecká“, mezi městem Bílina jako 
stavebníkem a Ústeckým krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, 
jejímž předmětem je umožnění přístupu stavebníka (město Bílina) na pozemky p. č. 2087/1 
a 2087/4, k. ú. Bílina ve vlastnictví Ústeckého kraje. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1120  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako vypůjčitelem a Centrem služeb pro 
silniční dopravu, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15, Praha 1, IČO 708 98 
219, jako půjčitelem, kdy předmětem smlouvy je výpůjčka pozemků p. č. 1682/15, 1683/108-
113, 1683/120, 1683/129, 1683/149, 1683/150 vše k. ú. Bílina na dobu určitou. Rada města 
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zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
1121  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi městem Bílina jako půjčitelem a Domem dětí 
a mládeže Bílina, IČO: 477 67 057 jako vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky je pozemek p. č. 
1196 o výměře 1 329 m2, pozemek p. č. 1197 o výměře 734 m2, jehož součástí je stavba – 
budova s č. p. 529 a pozemek p. č. 1198 o výměře 2 196 m2. Vše v k. ú. Bílina. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1122  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi městem Bílina jako půjčitelem a Mateřskou 
školou Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, IČO: 637 88 241 jako vypůjčitelem. 
Předmětem výpůjčky je pozemek p. č. 937/32 o výměře 4 408 m2, jehož součástí je stavba – 
budova s č. p. 869 a pozemek p. č. 1636/36 o výměře 3 881 m2, jehož součástí je stavba – 
budova s č. p. 818. Vše v k. ú. Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1123  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi městem Bílina jako půjčitelem a Mateřskou 
školou Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, IČO: 637 88 179 jako vypůjčitelem. 
Předmětem výpůjčky je pozemek p. č. 380/50 o výměře 854 m2, jehož součástí je stavba – 
budova s č. p. 332, pozemek p. č. 380/49 o výměře 2 297 m2 v k. ú. Bílina Újezd a pozemek 
p. č. 336/24 o výměře 430 m2, jehož součástí je stavba – budova s č. p. 264, pozemek p. č. 
336/25 o výměře 2 990 m2, pozemek p. č. 606 o výměře 693 m2, jehož součástí je stavba – 
budova s č. p. 275 a pozemek p. č. 611 o výměře 3 007 m2 v k. ú. Bílina. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
1124  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi městem Bílina jako půjčitelem a Mateřskou 
školou Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, IČO: 702 00 467 jako 
vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky je pozemek p. č. 1683/105 o výměře 484 m2, jehož 
součástí je stavba – budova s č. p. 668, pozemek p. č. 1683/97 o výměře 2 767 m2, pozemek 
p. č. 1683/106 o výměře 364 m2, jehož součástí je stavba – budova s č. p. 664 a pozemek 
p. č. 1683/95 o výměře 1 680 m2. Vše v k. ú. Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1125  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi městem Bílina jako půjčitelem a Základní 
školou Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, IČO: 656 39 600 jako 
vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky je pozemek p. č. 336/44 o výměře 3 976 m2, jehož 
součástí je stavba – budova s č. p. 270, pozemek p. č. 336/45 o výměře 2 753 m2, pozemek 
p. č. 336/46 o výměře 347 m2, pozemek p. č. 336/47 o výměře 152 m2, pozemek p. č. 336/48 
o výměře 13 604 m2 a pozemek p. č. 336/49 o výměře 569 m2, jehož součástí je stavba 
technického vybavení. Vše v k. ú. Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1126  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi městem Bílina jako půjčitelem a Centrální 
školní jídelnou Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, IČO: 702 26 300, jako 
vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky je pozemek p. č. 1805/2 o výměře 376 m2, jehož součástí 
je stavba – budova s č. p. 381, zapsaný v k. ú. Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1127  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi městem Bílina jako půjčitelem a Základní 
školou Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, IČO: 656 39 618 
jako vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky je pozemek p. č. 1636/70 o výměře 8 499 m2, jehož 
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součástí je stavba – budova s č. p. 824 a pozemek p. č. 1636/272 o výměře 15 013 m2. Vše 
v k. ú. Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1128  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi městem Bílina jako půjčitelem a Základní 
školou Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, IČO: 656 39 626 jako 
vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky je pozemek p. č. 1785 o výměře 2 408 m2, jehož součástí 
je stavba – budova s č. p. 31, zapsaný v k. ú. Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1129  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina jako příjemcem a společností CENDIS, s. p., 
se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, jako poskytovatelem, týkající se 
poskytnutí (umístění) technického zařízení a softwaru na obci s rozšířenou působností, a to 
v souvislosti s částečným rozvolněním agendy řidičských průkazů. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
1130  
Podání žádostí o dotaci ze 78. výzvy Integrovaného regionální operačního programu na 
projekt s názvem „Zateplení bytového domu v ulici 5. května č. p. 268 + 269” a „Zateplení 
bytového domu v ulici 5. května č. p. 270 + 271“. 
 
1131  
Podání projektové fiše do výzvy č. 3/2018 v rámci Národního programu Životní prostředí na 
projekt zaměřený na energeticky úsporné technologie pro řešení problematiky světelného 
znečištění. 
 
1132  
Záměr podat žádost na dotační program „Podpora terénní práce na rok 2019“. 
 
1133  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 12.09.2018. 
 
1134  
Uzavření nájemní smlouvy s , na byt č. 8 ul. Sídliště U Nového 
nádraží 675, na dobu určitou jednoho roku. 
 
1135  
Přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině  

. 
 
1136  
Přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině  

. 
 
1137  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – notebook HP ProBook 430 13“ (datum 
pořízení 25.06.2015) za prodejní cenu 4.990 Kč, . 
 
1138  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – tablet Lenovo IdeaTab MiiX 300 (datum 
pořízení 07.12.2015) za prodejní cenu 2.990 Kč, . 
 
1139  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – tablet Lenovo IdeaTab MiiX 300 (datum 
pořízení 07.12.2015) za prodejní cenu 2.990 Kč, . 
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1140  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako objednatelem a společností Petr Janouch, 
Dobrovíz, jako zhotovitelem k projektu „Bílina – Modernizace záznamového centra pro 
MKDS“. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka a instalace dvou nahrávacích zařízení 
pro Městský kamerový dohlížecí systém. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1141  
Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Bíliny za rok 2018, 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., 
o inventarizaci majetku a závazků. 
 
1142  
Úpravu platu Mgr. Barboře Schneiderové, ředitelce Základní školy Bílina, Za Chlumem 824, 
okres Teplice, příspěvková organizace, v souladu s § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dle návrhu vedoucí odboru školství, 
kultury a sportu, s účinností od 01.11.2018. 
 
1143  
Navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, 
příspěvková organizace, o 40 žáků, tj. na celkovou kapacitu 90 žáků. 
 
1144  
Zapojení investičního fondu pro Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, 
příspěvková organizace, v celkové výši 143.748 Kč na pořízení vybavení sborovny sestavou 
uzamykatelných skříněk a kuchyňské nástavby od firmy Daniel Fleischer – INTER SPOL, 
Teplice, IČ: 47304545. 
 
1145  
Přijetí dotace na projekt „Duhová škola v lese“ pro Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres 
Teplice, příspěvková organizace, ve výši 245.000 Kč. 
 
1146  
Podmínky pro užívání klubovny v budově centrální knihovny na Mírovém náměstí č. 21 
v Bílině a společenské místnosti v pobočce městské knihovny v ul. M. Švabinského 831, 
včetně ceníku, dle návrhu vedoucí městské knihovny, s účinností od 01.10.2018. 
 
1147  
Úpravu ceníku směrnice č. 1/2018 – poskytování placených služeb Městských technických 
služeb Bílina, na tenisových dvorcích a na parkovišti na Mírovém náměstí, s úpravami dle 
návrhu členů rady města. 
 
1148  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Bohemia 
Healing Marienbad Waters, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí Bílinské kyselky 
v celkové hodnotě 3.484,50 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1149  
Uzavření dodatku č. 2 k inominátní smlouvě 1/2018 z 21.08.2018 uzavřené mezi městem 
Bílina a Regionálním muzeem v Teplicích, kterým se prodlužuje termín výkonu záchranného 
archeologického výzkumu při akci „Revitalizace Mírového náměstí v Bílině“ do 30.11.2018. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1150  
Provedení víceprací zhotovitelem díla, společností HERKUL, a. s., při akci „Rekonstrukce 
komunikací v ulici 5. května“, a to v celkové výši 204.097,66 Kč včetně DPH. 
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1151  
Uzavření dohody o ukončení smlouvy z 15.04.1996 o zajištění odběru stravovacích služeb 
prostřednictvím jídelních kuponů, mezi městem Bílina jako kupujícím a společností 
UP Česká republika, s. r. o., IČO 62913671, jako prodávajícím. Podpisem dohody pověřuje 
starostu města. 
 
1152  
Prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 926 z 14.08.2018, kterým uložila 
vedoucímu odboru dopravy, aby do konání rady města s termínem 25.09.2018 připravil 
návrh dopravně inženýrského opatření, které bude reflektovat změnu místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích v lokalitě pozemkové parcely č. 20/1, k. ú. Bílina–Újezd (v 
blízkosti tzv. „kruhových garáží“), a to tak, že bude vhodným způsobem vyznačeno 
vyhrazené stání pro nákladní vozidla. Nový termín splnění usnesení se stanovuje do dalšího 
zasedání rady města. 
 
1153  
Variantu č. 4 loga Bílinského zpravodaje. 
 
1154  
Prodejní cenu knihy „Město Bílina od minulosti k dnešku“ ve výši 200 Kč/ks včetně DPH.  
 
1155  
Prodejní cenu stolních kalendářů pro rok 2019 ve výši 50 Kč/ks včetně DPH. 
 
 

IV. neschvaluje 
 
1156  
Uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy na prodloužení termínu dodání předmětu kupní 
smlouvy, tj. dodávku a montáž 4 ks parkovacích automatů na Mírovém náměstí v Bílině, 
mezi městem Bílina jako kupujícím a společností WSA doprava a parkování, s. r. o., jako 
prodávajícím. 
 

V. souhlasí 
 
1157  
S postupem odboru nemovitostí a investic a to oslovením specializované stavební firmy na 
výškové práce a na montáže vysutého lešení k předložení nabídky na akci „Oprava ochozu 
radniční věže MěÚ Bílina“. 
 
1158  
Se vstupem na pozemek p. č. 1728/1, p. č. 1897/1 a p. č. 1907 k. ú. Bílina a s prováděním 
průzkumných prací pro pověřené odpovědné pracovníky společnosti INSET, s. r. o., za 
účelem provedení průzkumných vrtů. 
 
1159  
S využitím investičního fondu Městských technických služeb Bílina ve výši 82.000 Kč na 
úhradu nového doménového serveru. 
 
 

VI. zamítá 
 
1160  
Žádost spolku SPZ Teplice, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 
47.000 Kč, na projekt „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“. 
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1161  
Žádost  o pacht pozemků p. č. 227/8 v k. ú. Chotovenka a 146/6 v k. ú. 
Štrbice o celkové výměře 391 280 m2. 
 
 

VII. rozhodla 
 
1162  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 
a schválit žádost  o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Bílině. 
 
1163  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 
a schválit žádost  o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Bílině. 
 
1164  
Vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na projekt „Animoterapie 
v HNsP – přístřešek pro chov ovcí v HNsP v Bílině“, 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. 
 
1165  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek na „Dodávku a montáž sportovní arény ATLANTA – atyp, na 
sportovní hřiště v ulici Čapkova, Bílina“, společnosti HAGS Praha, s. r. o., a zároveň 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
 
1166  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek na „Dodávku a montáž balančních a herních prvků včetně 
městského mobiliáře na sportovní hřiště v ulici Kmochova, Bílina“, společnosti TR Antoš, 
s. r. o., v kompletní variantě a zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
 
1167  
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 U Kádi“ s tím, že 
zadávací dokumentace bude upravena dle připomínek členů rady města. 
 
 

VIII. jmenuje 
 
 
1168  
Hlavní inventarizační komisi ve složení: předseda: Jaroslava Wasylyszynová, tajemnice: 
Petra Šlincová Strnadová, členové komise: Radek Bečvařík, Martina Fialová, Bc. Věra 
Kodadová, DiS, Miroslava Pelichovská, pro období od 01.11.2018 do 31.10.2019. 
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IX. ruší 
 
 
1169  
Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava ochozu radniční 
věže MěÚ Bílina“. 
 
1170  
Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Výměna výplní 
otvorů/oken hotelu U Lva“. 
 
1171  
Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava fasády a střechy 
tělocvičny ZŠ Lidická“. 
 
1172  
a) Komisi pro školství, kulturu a sport a zároveň odvolává předsedu komise, včetně všech 

jejích členů.  
b) Bytovou komisi a zároveň odvolává předsedkyni komise, včetně všech jejích členů.  
c) Sociálně zdravotní komisi a zároveň odvolává předsedu komise, včetně všech jejích 

členů.  
d) Komisi pro životní prostředí a dopravu a zároveň odvolává předsedu komise, včetně 

všech jejích členů.  
e) Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality a zároveň odvolává předsedu komise, 

včetně všech jejích členů.  
f) Komisi pro rozvoj a cestovní ruch a zároveň odvolává předsedu komise, včetně všech 

jejích členů.  
g) Komisi pro investiční akce a zároveň odvolává předsedu komise, včetně všech jejích 

členů.  
Všechny výše uvedené komise se ruší k 30.09.2018. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
1173  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 401/74 o výměře 13,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní 
cenu stanovenou znaleckým posudkem, navýšenou o poměrnou část nákladů spojenou 
s vyhotovením znaleckého posudku. 
 
1174  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1789/14 o výměře 25 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, navýšenou o poměrnou výši nákladů spojenou s vyhotovením 
znaleckého posudku. 
 
1175  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1789/9 o výměře 24 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, navýšenou o poměrnou výši nákladů, spojenou s vyhotovením 
znaleckého posudku. 
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1176  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 401/71 o výměře 16,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní 
cenu stanovenou znaleckým posudkem, navýšenou o poměrnou část nákladů spojenou 
s vyhotovením znaleckého posudku. 
 
1177  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 401/76 o výměře 14,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní 
cenu stanovenou znaleckým posudkem, navýšenou o poměrnou výši nákladů spojenou 
s vyhotovením znaleckého posudku. 
 
1178  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 401/70 o výměře 14,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní 
cenu stanovenou znaleckým posudkem, navýšenou o poměrnou část nákladů spojenou 
s vyhotovením znaleckého posudku. 
 
1179  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 401/78 o výměře 14 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, navýšenou o poměrnou část nákladů spojenou 
s vyhotovením znaleckého posudku. 
 
1180  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/83 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, ve výši 
150 Kč/m2, tj. celkem 3.300 Kč. 
 
1181  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/222 o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, ve výši 
150 Kč/m2, tj. celkem 3.600 Kč. 
 
1182  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 401/83 o výměře 19 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, navýšenou o poměrnou část nákladů spojenou 
s vyhotovením znaleckého posudku. 
 
1183  
Záměr prodeje pozemku p. č. 401/72 o výměře 30 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, navýšenou o poměrnou výši nákladů spojenou 
s vyhotovením znaleckého posudku. 
 
1184  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 401/90 o výměře 14,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní 
cenu stanovenou znaleckým posudkem, navýšenou o poměrnou část nákladů spojenou 
s vyhotovením znaleckého posudku. 
 
1185  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1789/4 o výměře 21 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, navýšenou o poměrnou výši nákladů spojenou s vyhotovením 
znaleckého posudku. 
 
1186  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 401/75 o výměře 14,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní 
cenu stanovenou znaleckým posudkem, navýšenou o poměrnou část nákladů spojenou 
s vyhotovením znaleckého posudku. 
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1187  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1789/16 o výměře 20 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, navýšenou o poměrnou výši nákladů spojenou s vyhotovením 
znaleckého posudku. 
 
1188  
Záměr prodeje pozemků p. č. 1808 o výměře 25 m2 a p. č. 1809/2 o výměře 26 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, který si žadatel nechá vyhotovit na 
vlastní náklady. 
 
1189  
Záměr prodeje části pozemků p. č. 401/89 o výměře 18,5 m2 a p. č. 401/90 o výměře 14,5 m2 
k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, navýšenou o poměrnou 
část nákladů spojenou s vyhotovením znaleckého posudku. 
 
1190  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 401/71 o výměře 16,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní 
cenu stanovenou znaleckým posudkem, navýšenou o poměrnou výši nákladů spojenou 
s vyhotovením znaleckého posudku. 
 
1191  
Záměr prodeje pozemků p. č. 23/238 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, ve výši 
3.300 Kč. 
 
1192  
Záměr prodeje pozemků p. č. 23/149 o výměře 23 m2 a p. č. 23/180 o výměře 23 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 
vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, ve výši 6.900 Kč. 
 
1193  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 401/75 o výměře 14,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní 
cenu stanovenou znaleckým posudkem, navýšenou o poměrnou výši nákladů spojenou 
s vyhotovením znaleckého posudku. 
 
1194  
Záměr prodeje pozemku p. č. 876 o výměře cca 25 m2 k. ú. Bílina s tím, že si žadatel nechá 
na vlastní náklady vyhotovit znalecký posudek. 
 
1195  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 401/69 o výměře 17 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, navýšenou o poměrnou část nákladů spojenou 
s vyhotovením znaleckého posudku. 
 
1196  
Záměr prodeje pozemků p. č. 23/169 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, ve výši 
150 Kč/m2. 
 
1197  
Záměr prodeje pozemků p. č. 1835/3 o výměře 24 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, navýšenou o poměrnou výši nákladů spojenou s vyhotovením 
znaleckého posudku. 
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1198  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností Severočeské 
doly, a. s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, IČO: 49901982, jako 
prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemků p. č. 1662/2, p. č. 1662/4 a p. č. 
1662/6 k. ú. Bílina za kupní cenu 388.460 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 5216-
041/2018 vyhotoveného Ing. Václavem Brožkem. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
1199  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků p. č. 2869/1, p. č. 2879 a p. č. 2878 
o celkové výměře 8.137 m2 za cenu stanovenou dle znaleckého posudku č. 3364-088/2018 
AC, kde celková cena je stanovena na 110.000 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města. 
 
 

XI. bere na vědomí 
 
 
1200  
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o přípravě stolního kalendáře pro rok 
2019. 
 
1201  
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o čerpání neinvestičních dotací 
z Programu celoroční činnosti sportovních spolků a předložených finančních plánech na rok 
2019. 
 
1202  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období 
od ledna do srpna 2018 a plnění příjmů za toto období. 
 
1203  
Postup odboru nemovitostí a investic o postupu přípravných prací na opravě kanalizace 
v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
1204  
Přehled investic, které budou zrealizovány do konce roku 2018. 
 
1205  
Protokol o kontrole od České obchodní inspekce zaměřené na prodej vstupenek na 
koupaliště Kyselka v Bílině. 
 
1206  
Přehled docházky jednotlivých členů na zasedáních rady města ve volebním období 2015–
2018. 
 
1207  
Pozvání starosty slovenského města Stropkov, pana Ondreje Brendzy, k návštěvě města 
v termínu 29. září 2018 na slavnosti u příležitosti 100. výročí ukončení I. světové války.  
 
1208  
Informaci vedoucího oddělení informatiky o způsobu využití finančních prostředků v rámci 
schváleného rozpočtu, původně vyčleněných na akci „Elektronické služby města Bíliny”.  
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1209  
Vyjádření odboru nemovitostí a investic k technické infrastruktuře pro společnost INSET, 
s. r. o., na geotechnický průzkum, pomocí vrtů, pro stavbu „I/13 Bílina, obchvat“ s tím, že 
jediná technická infrastruktura za město Bílina je veřejné osvětlení a jeho objekty. 
 
1210  
Vyjádření odboru nemovitostí a investic k technické infrastruktuře pro společnost INSET, 
s. r. o., na geotechnický průzkum, pomocí vrtu HJ2, pro stavbu „I/13 Bílina, obchvat“ s tím, 
že jediná technická infrastruktura za město Bílina je veřejné osvětlení a jeho objekty. 
 
1211  
Vyjádření odboru nemovitostí a investic k technické infrastruktuře pro společnost INSET, 
s. r. o., na geotechnický průzkum, pomocí vrtů J1, J6A a J6B, pro stavbu „I/13 Bílina, 
obchvat“ s tím, že jediná technická infrastruktura za město Bílina je veřejné osvětlení a jeho 
objekty. Zápis z komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 05.09.2018. 
 
1212  
Informace k plnění usnesení rady města č. 682 z 11.07.2017, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo připravit, ve spolupráci s Advokátní kanceláří Kříženecký 
& partneři, s. r. o., dohodu o narovnání mezi městem Bílina a , 
jejímž předmětem bude smírné řešení sporu vedeného u Okresního soudu v Teplicích, 
ve věci bezdůvodného obohacení. 
 
1213  
Plnění usnesení rady města č. 151 z 27.02.2018, kterým bylo uloženo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic prověřit možnost vhodné stavební úpravy v místě křížení ulic 
Bezejmenná a Aléská (u obj. č. p. 256), a to ve smyslu posunutí obruby komunikace směrem 
k oplocení pozemku p. č. 336/124, k. ú. Bílina, tak aby byl rozšířen manipulační prostor v této 
lokalitě. Po prověření možné stavební úpravy vyvodit další postup ve věci samé. Odbor 
nemovitostí a investic poptal stavební firmy a čeká na předložení nabídek. 
 
1214  
Splnění usnesení rady města č. 333 z 10.04.2018, kterým bylo uloženo řediteli Městské 
police Bílina provádění intenzivnějšího měření rychlosti v ulici Litoměřická, a to v obou jejích 
směrech. 
 
1215  
Splnění usnesení rady města č. 497 ze 17.05.2018, kterým bylo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic uloženo provedení místního šetření 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. Řešení navrhované 
podoby parkoviště bylo zadáno panu Lágnerovi, který zpracovává projektovou dokumentaci 
ve formě studie. 
 
1216  
Splnění usnesení rady města č. 952 z 12.09.2017, kterým bylo vedoucímu stavebního úřadu 
a životního prostředí uloženo poptat firmy které se specializují na měření prašnosti 
a hlučnosti, a to z důvodu posouzení znečišťování životního prostředí na území města Bílina. 
Byly poptány dvě společnosti zabývající se měřením hlučností. 
 
1217  
Splnění usnesení rady města č. 1066 z 04.09.2018, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo připravit na další zasedání návrh na zrušení komisí rady. 
 
1218  
Plnění úkolů ze zápisů rady města ze 14.08.2018 a ze 04.09.2018.  
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1219  
Přehled trvalých úkolů uložených radou města. 
 
1220  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise konané 11.09.2018. 
 
 
 

XII. nezaujala stanovisko 
 
 
1221  
K návrhu na nejvhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu 
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce 
„Rekonstrukce a úpravy zdroje tepla hotelu U Lva“. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Vendula Vodičková v. r.   
místostarostka města 

 
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 

místostarostka města 


