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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 1. schůze v roce 2019, 
konané 15. ledna 2019 

 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
151 ONI   23.04. 
497 ONI   05.03. 
570  ONI   23.04. 

373 ONI   31.08. 
895 ONI   23.04. 
1061 ONI   05.03. 
1071 ONI   05.03. 

 

Splněné usnesení: 1224, 500, 569, 762, 894, 330, 331, 765 
 
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 
763  MTSB  kontrola technického stavu dopravního značení 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. ukládá 

 
1  

Tajemníkovi městského úřadu zabezpečit v pravidelném intervalu koordinační schůzky 

předsedy komise pro bezpečnost a prevenci kriminality s jednotlivými odbory Městského 

úřadu Bílina, Městskou policií Bílina, Úřadem práce, Policií ČR, Hasičským záchranným 

sborem, Celní správou, Hygienickou stanicí a dalšími organizacemi, dle návrhu a náplně 

komise pro bezpečnost a prevenci kriminality. 

2  

Vedení města zabezpečit v pravidelném intervalu setkávání vedení města, předsedy komise 

pro bezpečnost a prevenci kriminality s předsedy společenství vlastníků bytových jednotek 

a předsedy jednotlivých družstev a vlastníků bytů v Bílině, dle návrhu komise pro bezpečnost 

a prevenci kriminality. 

3  
Vedení města zabezpečit v pravidelném intervalu setkávání vedení města, Městské policie 
Bílina, Policie ČR a předsedy komise pro bezpečnost a prevenci kriminality s občany dle 
návrhu komise pro bezpečnost a prevenci kriminality. 
 
4  

Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality navrhnout řešení pro zlepšení městského 

kamerového dohledového systému. 

5  

Vedoucí finančního odboru zajistit vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na „Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Bílina“. 
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II. schvaluje 
 

6  

Rozpočtovou změnu č. 248/2018 – navýšení příjmové části rozpočtu o přijatý transfer 

od obce Hrobčice ve výši 2.000 Kč a snížení financování upraveného rozpočtu 2018 – 

snížení rozpočtového schodku. 

7  

Rozpočtovou změnu č. 1/2019 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 

56.000 Kč na stavební úpravu místnosti pro instalaci zubního rentgenu v Hornické nemocnici 

s poliklinikou. 

8  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0100419261 Břežánská 49, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

9  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0101551796 Tyršova 320, Bílina. 

Podpisem pověřuje starostku města. 

10  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0100419259 Želivského 54/17, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

11  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0100419260 Mírové náměstí 46, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

12  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0100419354 Za Chlumem 751, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

13  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0100419355 Za Chlumem 751, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

14  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0100419422 TP 555 pavilon 1, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

15  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0100419257 Břežánská 50, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

16  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0100419233 SUNN 675 – 677/1, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

17  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0100419234 SUNN 675 – 677/1, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

18  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0100419327 Za Chlumem 820, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 
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19  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0101297503 Mírové náměstí 21, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

20  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0101396388 Žižkovo náměstí 58, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

21  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0100419406 Havířská 582, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

22  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0101297505 Mírové náměstí 21, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

23  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0101296455 Seifertova 1, Bílina. 

Podpisem pověřuje starostku města. 

24  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0100419409 Havířská 583, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

25  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0100419407 Havířská 582, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

26  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0100419408 Havířská 583, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

27  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0100419188 KD Aléská 265, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

28  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0100419189 KD Aléská 265, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

29  

Ceník tepelné energie od 01.01.2019 pro odběrné místo č. 0100419329 Za Chlumem 823, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

30  

Dodatek č. TE 02–45004 18–01 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2002/45004/00. 

Předmětem dodatku je dodávka tepelné energie pro odběrné místo č. 100419418 

M. Švabinského 831 (krček) Bílina, s účinností od 01.01.2019. Podpisem pověřuje starostku 

města. 

31  

Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 3.332 Kč za nezaplacenou 

odběratelskou fakturu, z důvodu ukončeného dědického řízení. 

32  

Odpis nedobytné pohledávky za   ve výši 17.088 Kč za nezaplacené 

dlužné nájemné, z důvodu ukončeného dědického řízení. 
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33  

Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi společností HENIG security 

servis, s. r. o., se sídlem 5. května 797, 470 01 Česká Lípa, jako nájemcem a městem Bílina 

jako pronajímatelem. Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání 

na adrese ul. Reussova, Zátiší II, č. p. 160, parcela číslo 1953, Bílina, o celkové výměře 

34,50 m2, pro účel využití jako kancelář ostrahy, za nájemné dle platné směrnice o nájmu 

z prostor sloužících podnikání, s účinností smlouvy od 01.01.2019, na dobu určitou, do doby 

ukončení smlouvy o ostraze z 19.06.2018. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

34  

Uzavření dohody o náhradě škody mezi městem Bílina jako poškozeným a  

jako povinnou, jejímž předmětem je uhrazení škody výši 54.200 Kč 

způsobené trestným činem zpronevěry a zneužitím pravomoci úřední osoby a uhrazení 

částky právního zastoupení poškozené ve výši 17.424 Kč. Podpisem dohody pověřuje 

starostku města. 

35  

Využití projektu Lávka a zřízení 1 pracovního místa na 12 měsíců pro operátora městského 

kamerového dohledového systému zařazeného do Městské policie Bílina. Podpisem dohody 

o poskytnutí mzdových příspěvků pověřuje starostku města. 

36  

Celkem 4 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v Městské policii Bílina. 

37  

Uzavření dodatku č. 1 mezi městem Bílina jako objednatelem a společností GRADIOR 

TECH, a. s. jako zhotovitelem, kdy předmětem dodatku  je změna termínu odevzdání díla 

ke smlouvě o dílo k investiční akci „Modernizace jevištní technologie Městského divadla 

Bílina“. Podpisem dodatku č. 1 pověřuje starostku města. 

38  

Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a  

 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 pro venkovní 

posezení pro hosty pizzerie, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu 

pozemků města Bíliny 5 Kč/m2/rok, tj. minimálně 500 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

39  

Smlouvu o zpracování osobních údajů uzavřenou mezi městem Bílina jako správcem 

a firmou RONICA, s. r. o., se sídlem Libušina 73/17, Řetenice, 415 03 Teplice, jako 

zpracovatelem. Smlouva je přílohou ke smlouvě o dílo na provádění ročních odečtů 

a rozúčtování spotřeby tepla, teplé a studené vody v bytech, včetně pozdějších dodatků, 

uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem a firmou RONICA, s. r. o., se sídlem 

Libušina 73/17, Řetenice, 415 03 Teplice jako zhotovitelem. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

40  

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1194/1 o výměře cca 6,24 m2 k. ú. Bílina. 

41  

Pravidla pro vydávání abonmá Kulturního centra Bílina, s okamžitou platností. 

42  

Pravidla pro vydávání seniorpasů Kulturního centra Bílina pro občany města Bíliny, 

s platností od 01.02.2019 bez manipulačního poplatku 4 Kč. 
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43  

Návrh na zápis do kroniky města Bílina za rok 2017. 

44  

Záměr rozdělení finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro rok 2019 

na lyžařské výcviky a školy v přírodě dle návrhu předloženého odborem školství, kultury 

a sportu. Příspěvek na lyžařský výcvik činí 1.000 Kč/žák a příspěvek na školu v přírodě 

ve výši 500 Kč/žák. 

45  

Zapojení fondu investic pro Mateřskou školu Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, 

ve výši 30.452 Kč na dofinancování herní sestavy zvířátka 8D od firmy Hřiště 8D, s. r. o., 

Příkop 543/4, 602 00 Brno, IČ: 04436857, dle návrhu ředitelky mateřské školy. 

46  

Přesun finančních prostředků Mateřské školy Bílina, Čapkova, 869, příspěvková organizace, 

ve výši 30.452 Kč, z rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku do fondu 

investic. 

47  

Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.03.2019 a zároveň schvaluje 

stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina, dle zákona 

č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, od 01.03.2019 na 108.  

48  

Uzavření příkazní smlouvy mezi městem Bílina jako příkazcem a  jako 

příkazníkem na zajištění provozu zookoutku v areálu Letního kina na Kyselce, s platností 

od 01.01.2019 do 31.12.2019. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

49  
Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace a obchodní korporace zřízené 
městem.  
 
50  

Převod dlouhodobého hmotného majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městským 

technickým službám Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele, kdy předmětem 

převodu jsou parkovací automaty TicketLine, typ PSA–7, evidenční čísla MUBIH000S4O4, 

MUBIH000S4N9, MUBIH000S4ME a MUBIH000S4LJ, v celkové hodnotě 782.918 Kč. 

Dlouhodobý hmotný majetek bude do správy předán předávacím protokolem. Podpisem 

protokolu pověřuje starostku města. 

51  

Převod hmotného movitého majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městským 

technickým službám Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele, kdy předmětem 

převodu je vybavení sauny v plavecké hale v celkové výši 369.266 Kč. Hmotný movitý 

majetek bude do správy předán předávacím protokolem. Podpisem protokolu pověřuje 

starostku města. 

52  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 17.200 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a  jako příjemcem na pronájem ledové plochy na 

zimním stadionu v Bílině při pořádání akce „Bílinský charitativní Březňák cup 2019“ – 

2. ročník, která se koná 09.02.2019, na základě žádosti . Bude hrazeno 

z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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53  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 9.700 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a  jako příjemcem na uspořádání společenského 

večera v Kulturním domě Fontána v Bílině navazujícího na akci Bílinský charitativní Březňák 

cup 2019 – 2. ročník, která se koná 09.02.2019, na základě žádosti . 

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

 

III. zamítá 
 

54  

Žádost společnosti HERKUL, a. s., o prodloužení termínu dokončení díla „Rekonstrukce 

komunikací v ulici 5. května, Bílina – Újezd“. 

55  

Žádost  společností INVEST – STAR, s. r. o., na změnu termínu odevzdání díla ke smlouvě 

o dílo k investiční akci „Zateplení fasád a výměna výplní otvorů objektu pošty, sídliště 

za Chlumem 820, Bílina“. 

IV. neschvaluje 
 

56  

Zřízení pracovní pozice „Kurátor pro děti a mládež MI“ s úvazkem 1,0 na odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví, v orgánu sociálně–právní ochrany dětí. 

 

V. souhlasí 
 

57  

S uzavřením smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 

87, Bílina o celkové výměře 78,36 m2 mezi  

 , jako nájemcem 

a společností NOVÉ BEAUTY 2000, s. r. o., jako podnájemcem. Vztah mezi nájemcem 

a pronajímatelem městem Bílina se nemění. 

 

VI. rozhodla 
 
58  

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

č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek na služby „Zajištění vnitřní ostrahy 

Městského úřadu Bílina a informační služby pro veřejnost v pracovních dnech“ je nabídka 

společnosti DISCRET TS, s. r. o., Keblice 44, 410 02 Lovosice, IČ 242 70 288. Druhá 

nejvhodnější nabídka v pořadí je firmy HENIG-security servis, s. r. o., 5.května 797, 470 01 

Česká Lípa, IČ 148 66 684. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

59  

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“ v původním znění, s úpravami 

dle požadavků členů rady města. 

60  

Nevyužít předkupního práva na stavbu regulační stanice plynu na pozemku parc. č. 1683/2, 

k. ú. Bílina. Zároveň souhlasí s odstraněním stavby v navrhovaném rozsahu - demontáž 

strojního zařízení regulační stanice vč. napojení, demolice a odstranění stavby regulační 

stanice a oplocení a následná úprava pozemku rozprostřením ornice a jejím zatravněním. 
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VII. odvolává 
 

61  

Jaromíra Sochora z funkce člena školské rady v Základní škole Bílina, Lidická 31/18, okres 

Teplice, příspěvková organizace, Pavla Bártu a Mgr. Aleše Tallowitze z funkce člena školské 

rady v Základní škole Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace a 

Ing. Ladislava Kvěcha z funkce člena školské rady v Základní škole Bílina, Za Chlumem 824, 

okres Teplice, příspěvková organizace. 

62  

Pana Oldřicha Bubeníčka a paní Vendulu Vodičkovou z funkce člena redakční rady 

Bílinského zpravodaje. 

VIII. jmenuje 
 

63  

Dalšími členy redakční rady Bílinského zpravodaje Ing. Marcelu Dvořákovou a Ing. Ladislava 

Kvěcha. 

64  
Rostislava Aulického členem školské rady v Základní škole Bílina, Lidická 31/18, okres 
Teplice, příspěvková organizace, Ing. Marcelu Dvořákovou a Mgr. Pavla Pátka členy školské 
rady v Základní škole Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace a Veroniku 
Janouškovou Dis. členem školské rady v Základní škole Bílina, Za Chlumem 824, okres 
Teplice, příspěvková organizace 
 
65  

Ing. Radka Zenkera (ANO 2011) předsedou komise pro místní média a Lenku Glabazňovou 

(HNHRM), Ing. Jarmilu Kabourkovou (Naše Bílina), Mgr. Zdeňku Jílkovou (BSDN) 

a Mgr. Pavla Pátka (ANO 2011), Mgr. Barboru Schneiderovou, Terezu Skřivanovou, 

Mgr. Jaroslavu Mrázovou členy této komise. 

66  

Mgr. Martina Sýkoru členem sportovní komise. 

67  

Moniku Beránkovou (MOJE BÍLINA) členkou komise pro kulturu a cestovní ruch. 

IX. ruší 
 

68  

Trvalé usnesení rady města č. 333 z 10.04.2018, kterým bylo řediteli Městské policie Bílina 

uloženo provádění intenzivnějšího měření rychlosti v ulici Litoměřická, a to v obou jejích 

směrech. 

69  

Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího řízení ve 

smyslu § 27 zákona 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 objektu 

tenisových kurtů na Kyselce – výměna oken a dveří.“ 
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70  

Zadávací řízení 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“. 

X. zřizuje 
 
71  

Pracovní pozici „Sociální pracovník – terén IV“ s úvazkem 1,0 na odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví, v orgánu sociálně–právní ochrany dětí, s platností od  01.03.2019. 

 

XI. pověřuje 
 

72  

Starostku města zplnomocněním Bc. Oldřicha Jedličky, vedoucího odboru dopravy, aby:  

a) za město Bílina, jako vlastníka místních pozemních komunikací, vydával v rámci řízení 

před silničním správním úřadem, o připojení, stanoviska k podaným žádostem tak, jak je 

uvedeno v ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích,  

b) za město Bílina, jako vlastníka místních pozemních komunikací, navrhoval silničnímu 

správnímu úřadu zahájení správního řízení ve věci uložení provozovateli vraku povinnost 

tento vrak odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci tak, jak je uvedeno 

v ustanovení § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  

c) za město Bílina, jako vlastníka místních pozemních komunikací, které mají být uzavřeny 

nebo po níž má být vedena objížďka, projednával se silničním správním úřadem podané 

žádosti tak, jak je uvedeno v ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích,  

d) za město Bílina, na jehož zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena 

objížďka, projednával se silničním správním úřadem podané žádosti tak, jak je uvedeno 

v ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  

e) za město Bílina, jako vlastníka místních pozemních komunikací, které mají být užívány 

jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, vydával 

stanoviska pro řízení před silničním správním úřadem tak, jak je uvedeno v ustanovení 

§ 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

 

73  

Vedoucí organizační složky Kulturní centrum Bílina stanovením ceny vstupného na akce 

Kulturního centra Bílina (např. divadelní představení, kino, koncert, ples, diskotéky a jiné). 

 

XII.  projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 

74  

Rozpočtovou změnu č. 2/2019 – navýšení výdajové části rozpočtu roku 2019 z důvodu 

převodu finančních prostředků odboru nemovitostí a investic v celkové výši 50.593.000 Kč 

z roku 2018 do roku 2019, na plnění smluvních závazků z roku 2018. Jedná se o zvýšení 

financování rozpočtu 2019 ve výši 50.593.000 Kč. 

75  

Rozpočtovou změnu číslo 3/2019 – přijetí krajské neinvestiční dotace ve výši 1.080.000 Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí krajské neinvestiční dotace na zajištění lékařské 

pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2019 do 31.12.2019 

mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace. 

Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
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76  

Rozpočtovou změnu č. 4/2019 – navýšení příjmové části rozpočtu roku 2019 o příspěvek 

na výkon státní správy na rok 2019 a snížení financování ve výši 1.714.800 Kč. 

77  

Záměr prodeje pozemku p. č. 2411 o výměře 811 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou 

na základě znaleckého posudku s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit 

znalecký posudek. 

78  

Nabídku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod 

pozemků p. č. 928 o výměře cca 283 m2 (zahrada/zemědělský půdní fond), p. č. 931 

o výměře cca 209 m2 (zahrada/zemědělský půdní fond), p. č. 932 o výměře cca 214 m2 

(zahrada/zemědělský půdní fond) a p. č. 935 o výměře cca 106 m2 (zahrada/zemědělský 

půdní fond) k. ú. Bílina. 

79  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Pure Music, z. s., jako příjemcem, na náklady spojené 

s konáním akce „14. International Roots & Blues festival“ v roce 2019 v Bílině, na základě 

žádosti spolku Pure Music, z. s. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 

80  

Odpis nedobytné pohledávky za ve výši 72.070 Kč za nezaplacené 

dlužné nájemné, z důvodu ukončeného dědického řízení. 

 

 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zvolit 
 
81  

Marii Merbsovou (KSČM) členkou finančního výboru zastupitelstva města. 

 

XIV.  projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
82  

Rezignaci Mgr. Aleše Tallowitze (KSČM) na funkci předsedy a člena finančního výboru, a to 

k 02.01.2019. 

 

 

XV. bere na vědomí 
 
83  

Splnění usnesení rady města č. 1224 z 28.11.2017, kterým bylo vedoucímu odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí uloženo zajistit geologický průzkum pro zjištění 

možnosti potenciální budoucí výstavby v klidové luční zóně Pod Chlumem. 

84  

Splnění usnesení rady města č. 500 z 17.05.2018, kterým bylo uloženo vedoucímu odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí provedení šetření v souvislosti s upozorněním 

občanů ze Sídliště U Nového nádraží na možnou nefunkčnost odhlučňovací stěny. 
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85  

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

stavebního úřadu a životního prostředí uloženo provedení šetření na Mírovém náměstí 

u č. p. 44 ve slepé ulici za Krušovickou restaurací a na chodníku nad schodištěm v ulici 

Bílinská, zda zde nedochází k ukládání odpadu v rozporu se zákonem o odpadech. 

86  

Splnění usnesení rady města č. 894 z 14.08.2018, kterým bylo vedoucímu odboru 

nemovitostí a investic uloženo 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.  

87  

Plnění usnesení rady města č. 1061 z 04.09.2018, kterým rada města vzala na vědomí 

nabídku   na odkoupení komunikace a veřejného osvětlení a vlastního 

pozemku pod komunikací na p. č. 2085/16 k. ú. Bílina o výměře 349 m2 a uložila odboru 

nemovitostí a investic postupovat dále dle pravidel pro výkup veřejné infrastruktury. 

88  

Plnění usnesení rady města č. 1071 z 25.09.2018, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 

uloženo 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. 

89  

Plnění usnesení rady města č. 497 z 17.05.2018, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí 

a investic uloženo 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. 

90  

Návrh a souhlasí s postupem odboru nemovitostí a investic pro splnění usnesení rady města 

č. 895 z  14.08.2018, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic uloženo posoudit 

částečnou, nebo celkovou opravu komunikace před objektem stanice Hasičského 

záchranného sboru Bílina. 

91  

Návrh a souhlasí s postupem odboru nemovitostí a investic pro splnění usnesení rady města 

č. 151 z 27.02.2018, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic uloženo prověřit 

možnost vhodné stavební úpravy v místě křížení ulic Bezejmenná a Aléská (u objektu č. p. 

256), a to ve smyslu posunutí obruby komunikace směrem k oplocení, p. č. 336/124, k. ú. 

Bílina, tak aby byl rozšířen manipulační prostor v této lokalitě. 

92  

Informaci odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení rady města č. 570 z 12.06.2018 

k návrhu řešení parkoviště nad ředitelstvím Severočeských dolů, a. s. a v lokalitě před 

Centrální školní jídelnou. 

93  

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

stavebního úřadu a životního prostředí uloženo provést místní šetření v lokalitě podél 

komunikace do Kostomlat pod Milešovkou (z ul. Radovesická) ke garážím u bývalé pasovky 

a zároveň bere na vědomí informaci o průběžném plnění kontrolní činnosti odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí, která vyplývá z jeho náplně činnosti. 
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94  

Splnění usnesení rady města č. 765 z 17.07.2018, kterým bylo vedoucímu odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí uloženo provést místní šetření v prostoru uměle 

vytvořené nádrže za garážemi v Bílině – Chudeřicích, za ul. Sadová na základě a zároveň 

bere na vědomí informaci o průběžném plnění kontrolní činnosti odboru stavebního úřadu 

a životního prostředí, která vyplývá z jeho náplně činnosti. 

95  

Splnění usnesení rady města č. 569 z 12.06.2018, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 

uloženo pověřit „odbor dopravy – přestupky“ vedením řízení ve věci vydání opatření obecné 

povahy v celé lokalitě Teplického Předměstí, dle varianty č. 1. 

96  

Informaci vedoucího odboru dopravy, týkající se průběhu řízení ve věci vydání opatření 

obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, 

a to v celé lokalitě Teplického Předměstí, dle varianty č. 1. 

97  

Informaci tajemníka městského úřadu ohledně přijatých opatření v oblasti přerozdělování 

korespondence v rámci městského úřadu týkající se pokut, penále, požadavků nebo sdělení 

od Policie České republiky. 

98  

Informaci tajemníka městského úřadu k převzetí díla „Revitalizace Mírového náměstí”.  

99  

Informaci vedoucí odboru správního a vnitřních věcí o přijatých stížnostech a peticích v roce 

2018. 

100  

Informaci o zrušení rezervačního systému vstupenek v Kulturním centru Bílina, kdy nadále je 

možno zakoupit vstupenky v předprodeji nebo na místě. 

101  

Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o složení školských rad při základních 

školách v Bílině. 

102  

Informaci vedoucí finančního odboru ve věci poskytování služeb pojišťovacího makléře. 

103  

Informaci vedoucí finančního odboru o pravidelném předkládání čerpání rozpočtu a souhlasí 

s předkládáním přehledu o čerpání rozpočtu vždy po uplynutí kalendářního čtvrtletí. 

104  

Přehled městského kamerového dohledového systému, funkčnosti a lokalit, které dané 

kamery snímají, vypracovaný ředitelem městské policie.  

105  

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

2018 a plnění příjmů za toto období. 

106  

Prodloužení doby předložení nabídek veřejné zakázky typu koncese malého rozsahu – 

Poskytnutí stravenek pro město Bílina, do 21.01.2019. 
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107  

Trestní příkaz, obžalobu a vyrozumění poškozeného o hlavním líčení v trestní věci 

, pro přečin zpronevěry a přečin zneužití pravomoci úřední 

osoby. 

108  

Usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Teplicích, kdy se odkládá 

věc podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle 

§ 220 odst. 1 trestního zákoníku, jehož se měli dopustit podezřelí  

 

109  

Výsledek ankety týkající se varianty dětského hřiště na terase restaurace U Kádi. 

110  

Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize, které se uskutečnilo 21.12.2018. 

111  

Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 28.12.2018. 

112  

Zápis z jednání sportovní komise z 02.01.2019. 

113  

Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 07.01.2019. 

 
114  

Náplň činnosti komise pro bezpečnost a prevenci kriminality. 

115  

Plnění úkolu ze zápisu rady města odborem kancelář úřadu. 

116  

Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem dopravy. 

117  

Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem nemovitostí a investic. 

118  

Plnění úkolů ze zápisů rady města městskou policií. 

119  

Plnění úkolů ze zápisů rady města finančním odborem. 

120  

Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dotací a projektů. 

121  

Přehled trvalých usnesení rady města. 

 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 
 


