
Usnesení rady města z 05.02.2019   1 
 

R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 2. schůze v roce 2019, 
konané 5. února 2019 

 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
497 ONI   05.03. 
1061 ONI   05.03. 
1071 ONI   05.03. 
122 OD   05.03. 
125 OD   05.03. 
126 ONI   05.03. 
127 OD   05.03. 

128 ONI   05.03. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 
895 ONI   23.04. 
123 KCB   30.04. 
124 KKCR   30.06. 
373 ONI   31.08.

 

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 

129 MěP  kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
 
121  
Vedoucímu odboru dopravy prověřit vhodnost umístění zpomalovacího prahu v ulici Jižní 
v Bílině a zprávu předložit do dalšího zasedání rady města, které se koná 05.03.2019. 
         OD – 05.03. 
122  
Kulturnímu centru Bílina inovovat soutěže o Bořeňskou čarodějnici, dle doporučení komise 
pro kulturu a cestovní ruch, uvedené v bodě 4 zápisu z jednání této komise z 21.01.2019. 
         KCB – 30.04. 
123  
Komisi pro kulturu a cestovní ruch připravit koncepci informačních stezek ve městě 
a navigačních systémů.       KKCR – 30.06. 
 
124  
Vedoucímu odboru dopravy prověřit možné umístění svislé dopravní značky „C 4a – 
Přikázaný směr objíždění vpravo“, a to v lokalitě křížení ulic Čsl. armády a Studentská 
v Bílině (v lokalitě objízdného ostrůvku, umístěného na části poz. parc. č. 1461/1, k. ú. 
Bílina).         OD – 05.03. 
 
125  
Odboru nemovitostí a investic provedení místního šetření v lokalitě křížení ulic Čsl. armády 
a Studentská v Bílině (v lokalitě objízdného ostrůvku, umístěného na části poz. parc. 
č. 1461/1, k. ú. Bílina), a to v souvislosti s provedením možných stavebních úprav 
objízdného ostrůvku. Do dalšího zasedání rady města, které se koná 05.03.2019, připravit 
návrh možného řešení.       ONI – 05.03. 
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126  
Vedoucímu odboru dopravy, prověřit možnost označení přechodů pro chodce v ulicích 
Teplická, Spojovací, Břežánská a Lidická, a to světelným signálem „S 7 – Přerušované žluté 
světlo“. V případě, že bude umístění světelného signálu ze strany PČR DI Teplice schváleno, 
učinit potřebné kroky k jeho realizaci.    OD – 05.03. 
 
127  
Odboru nemovitostí a investic provedení místního šetření v lokalitě poblíž řadových garáží za 
budovou místního hasičského záchranného sboru, a to z důvodu zřejmě špatného stavu 
skalního masivu nad garážemi, kdy bylo občany upozorněno na zvětšující se trhlinu 
v masivu. Ze závěru provedeného šetření navrhnout do dalšího zasedání rady města, které 
se koná 05.03.2019 postup popř. učinit vhodná opatření, vedoucí k eliminaci možného 
nebezpečí.        ONI – 05.03. 
 
128  
Starostce města pověřit Městskou policii Bílina prováděním pravidelných kontrol parkujících 
vozidel na silnici II/257 v ulici Pražská v Bílině (vpravo po směru jízdy do Loun), a to z toho 
důvodu, že parkující vozy svým obrysem nebo nákladem přesahují do vozovky a tím brání 
řádnému rozhledu chodců využívajících přilehlý přechod pro chodce.  
         MěP – trvalý  
 

II. schvaluje 
 
129  
Rozpočtovou změnu č. 5/2019 – navýšení částky na odpisy z nově pořízeného majetku na 
rok 2019 v celkové výši 47.000 Kč pro tyto příspěvkové organizace:  
a) Základní škola Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace ve výši 

14.400 Kč,  
b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace ve výši 20.700 Kč,  
c) Základní škola Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace ve výši 

11.900 Kč, na základě žádostí ředitelek škol.  
Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
130  
Rozpočtovou změnu č. 7/2019 – navýšení rozpočtu Městské policie Bílina na finanční 
vypořádání dotace se státním rozpočtem, poskytnuté na asistenty prevenci kriminality, 
ve výši 33.001 Kč z depozitního účtu. 
 
131  
Rozpočtovou změnu č. 10/2019 – využití rezervy na projektové dokumentace (PD) v kapitole 
77 odboru nemovitostí a investic na jednotlivé projekty v celkové výši 311.000 Kč. 
 
132  
Podání žádosti o podporu do programu WiFi4EU, vyhlášeného Evropskou komisí, na 
pořízení a instalaci wi-fi připojení ve veřejných prostorách. 
 
133  
Uzavření smlouvy o dílo o poskytnutí služeb pro zajištění průběžné aktualizaci dat územně 
analytických podkladů v roce 2019 v rozsahu správního území obce s rozšířenou působností 
Bílina, mezi městem Bílina jako objednatelem a společností T-MAPY, s. r. o., jako 
zhotovitelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
134  
Žádost o bezplatné poskytnutí prostor Kulturního domu Fontána pro žáky OKTÁVY 
Podkrušnohorského gymnázia v Bílině na maturitní ples, který se bude konat 16.02.2019, 
na základě žádosti žákyně . 
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135  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem Františkem Weiglem, 
na notebook VisionBook s inventárním číslem MUBIH000UUSS v celkové pořizovací 
hodnotě 7.981,16 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu 
funkce zastupitele města Bílina), s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
136  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a Rostislavem Aulickým, na notebook 
Lenovo s inventárním číslem MUBIH000UUQ2 v celkové pořizovací hodnotě 15.675,55 Kč. 
Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu funkce člena Rady města 
Bílina), s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
137  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem Bc. Josefem Veselým, 
na notebook VisionBook s inventárním číslem MUBIH000UUTN v celkové pořizovací 
hodnotě 7.981,16 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu 
funkce zastupitele města Bílina), s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
138  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem Mgr. Alešem Tallowitzem, 
na notebook VisionBook s inventárním číslem MUBIH000UUUI v celkové pořizovací hodnotě 
7.981,16 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu funkce 
zastupitele města Bílina), s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
139  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem Ing. Mgr. René Štěpánkem, 
MBA, na notebook VisionBook s inventárním číslem MUBIH000UUVD v celkové pořizovací 
hodnotě 7.981,16 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu 
funkce zastupitele města Bílina), s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
140  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem Mgr. Zdeňkem Rendlem, MBA, 
na notebook VisionBook s inventárním číslem MUBIH000UUX3 v celkové pořizovací 
hodnotě 7.981,16 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu 
funkce zastupitele města Bílina), s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
141  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a paní Kamilou Marešovou, na notebook 
VisionBook s inventárním číslem MUBIH000UUZT v celkové pořizovací hodnotě 
7.981,16 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu funkce 
zastupitele města Bílina) s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
142  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem MUDr. Jaroslavem Čermákem, 
na notebook VisionBook s inventárním číslem MUBIH000UV32 v celkové pořizovací hodnotě 
7.981,16 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu funkce 
zastupitele města Bílina), s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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143  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a paní Renatou Vítovou, na notebook 
VisionBook s inventárním číslem MUBIH000UV5S v celkové pořizovací hodnotě 
7.981,16 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu funkce 
zastupitele města Bílina), s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
144  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a paní Vendulou Vodičkovou, na notebook 
VisionBook s inventárním číslem MUBIH000UV4X v celkové pořizovací hodnotě 
7.981,16 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu funkce 
zastupitele města Bílina), s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
145  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a paní Veronikou Duchoslavovou, na 
notebook VisionBook s inventárním číslem MUBIH000UV6N v celkové pořizovací hodnotě 
7.981,16 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu funkce 
zastupitele města Bílina), s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
146  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a paní Lenkou Brunzovou, na notebook 
VisionBook s inventárním číslem MUBIH000UV7I v celkové pořizovací hodnotě 7.981,16 Kč. 
Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu funkce zastupitele města 
Bílina), s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
147  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem Jiřím Konárkem, na notebook 
VisionBook s inventárním číslem MUBIH000UV0H v celkové pořizovací hodnotě 
7.981,16 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu funkce 
zastupitele města Bílina), s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
148  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem Luďkem Svobodou, na notebook 
VisionBook s inventárním číslem MUBIH000UUW8 v celkové pořizovací hodnotě 
7.981,16 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu funkce 
zastupitele města Bílina), s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
149  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem MUDr. Yaserem Karnoubem, 
na notebook VisionBook s inventárním číslem MUBIH000UV1C v celkové pořizovací 
hodnotě 7.981,16 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu 
funkce zastupitele města Bílina), s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
150  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem Ing. Josefem Dvořákem, 
na notebook VisionBook s inventárním číslem MUBIH000UV27 v celkové pořizovací hodnotě 
7.981,16 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu funkce 
zastupitele města Bílina), s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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151  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, 
na ultrabook ASUS s inventárním číslem MUBIH000UVA3 v celkové pořizovací hodnotě 
25.554,50 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu funkce), 
s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podpisem 
smlouvy pověřuje místostarostku města Bílina. 
 
152  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a Ing. Marcelou Dvořákovou, na ultrabook 
ASUS s inventárním číslem MUBIH000UV98 v celkové pořizovací hodnotě 25.554,50 Kč. 
Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu funkce), s účinností ode 
dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města Bílina. 
 
153  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a Ing. Radkem Zenkerem, na notebook 
Lenovo s inventárním číslem MUBIH000UVBY v celkové pořizovací hodnotě 17.247 Kč. 
Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu funkce člena Rady města 
Bílina), s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
154  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a Jiřím Urbánkem, na notebook Lenovo 
s inventárním číslem MUBIH000UUP7 v celkové pořizovací hodnotě 15.675,55 Kč. Smlouva 
o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu funkce člena Rady města Bílina), 
s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
155  
Podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality 2019 
Ministerstva vnitra ČR na projekty „Bílina – Víkendové pobyty OSPOD“ a „Bílina – Forenzní 
identifikační značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek“. 
 
156  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Animoterapie 
v HNsP mezi Nadací ČEZ jako poskytovatelem a městem Bílina jako příjemcem. Předmětem 
dodatku č. 1 je posunutí termínu čerpání nadačního příspěvku do 31.05.2019. Podpisem 
dodatku pověřuje starostku města. 
 
157  
Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Bílina, s účinností od dne schválení, 
a sazebník úhrad za služby, s účinností od 1. března 2019, dle návrhu předloženého vedoucí 
Pečovatelské služby Bílina. 
 
158  
Prominutí úplaty za pronájem Zelené haly z důvodu výuky tělesné výchovy v období: 
út 12:45–14:45, st 11:50–13:20, čt 13:20–14:50, pá 10:55–12:35, s okamžitou platností, 
do 30.06.2019, Základní škole Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, 
na základě žádosti ředitelky školy. 
 
159  
Zapojení fondu investic pro Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková 
organizace, v celkové výši 120.927 Kč na pořízení vybavení sborovny třemi kancelářskými 
sestavami sedmimístných pracovních stolů od firmy Daniel Fleischer – INTER SPOL, Alejní 
2789, Teplice, IČ: 47304545 na základě žádosti ředitelky školy. 
 



Usnesení rady města z 05.02.2019   6 
 

160  
Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2019 dle předložených žádostí 
odpisovaného majetku v celkové výši 915.945 Kč takto:  
a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace ve výši 

50.304 Kč, 
b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace ve výši 97.019 Kč,  
c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace ve výši 114.538 Kč,  
d) Základní škola Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace ve výši 

179.715 Kč,  
e) Základní škola Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace ve výši 

138.758 Kč,  
f) Základní škola Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace ve výši 

128.273 Kč,  
g) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace ve výši 109.963 Kč, 
h) Základní umělecká škola Gustava Waltera ve výši 35.452 Kč,  
i) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace ve výši 61.923 Kč. 
 
161  
Žádost Kulturního centra Bílina na pořízení tiskového zařízení Canon iRADV-C 3520i 
od firmy SYSTEMPARTNERS copying & printing solution, s. r. o., Masarykova tř. 1233/82, 
415 01 Teplice, IČ: 254 14 241 ve výši 58.900 Kč bez DPH, vč. instalace a nákupu tonerů.  
 
162  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a Romanem Šebkem, 
IČ 42110921, Aléská 269, 418 01 Bílina, jako dárcem na přijetí věcného daru v celkové výši 
1.350 Kč ve formě 14 litrů sudového vína na sedm vernisáží pořádaných Informačním 
centrem Bílina v Galerii Pod Věží a 4 litry sudového vína na vernisáž Malířský plenér 2019, 
konaný ve Výstavní síni U Kostela. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
163  
Navýšení celkového počtu dohod mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině v roce 
2019 na 19, v organizační složce Kulturní centrum Bílina na 42. 
 
164  
Žádost vedoucí Informačního centra Bílina o úplný odpis 363 ks záložek s motivem města 
Bíliny v celkové výši 1.537,305 Kč, a 87 ks DVD Bílina v celkové výši 4.496,16 Kč s tím, 
že bude poskytnuto k dalšímu využití Městské knihovně a bílinským školským zařízením. 
 
165  
Žádost vedoucí Informačního centra Bílina o snížení prodejní ceny kšiltovky ve výši 145 Kč 
na prodejní cenu ve výši 50 Kč. 
 
166  
Přepočet sazby nájemného z prostor sloužících podnikání v majetku města Bíliny navýšením 
o inflační koeficient 2,1% na 255 Kč/m2/rok, s platností od 01.04.2019 a tuto sazbu zveřejnit.  
 
167  
Uzavření nájemní smlouvy mezi společností FilmBrigade, s. r. o., jako nájemcem a městem 
Bílina jako pronajímatelem, jejímž předmětem je pronájem zimního stadionu, 
a to 08.03.2019, za účelem natáčení hraného televizního seriálu s názvem SEVER, za cenu 
7.500 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
168  
Záměr pronájmu pozemku p. č. 804/10 o výměře cca 44 m2 a p. č. 802/4 o výměře cca 51 m2 
k. ú. Bílina o výměře, dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města 
Bíliny. 



Usnesení rady města z 05.02.2019   7 
 

169  
Uzavření smlouvy o výpůjčce 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 mezi městem 
Bílina jako půjčitelem a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizací Bílina, jako 
vypůjčitelem, za účelem výkonu rybářského práva. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
170  
Jednací řád komisí, dle předloženého návrhu. 
 
171  
Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Bílina jako klientem 
a JUDr. Dominikem Hinerem jako advokátem. Zároveň souhlasí s podmínkami ve smlouvě 
uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
172  
Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 51 ul. Tyršova 320/10 kategorie „běžný“, s panem  

, na dobu určitou jednoho roku. 
 
173  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 23.01.2019 a zároveň schvaluje bytový pořadník na 
I. pololetí roku 2019, dle návrhu předloženého bytovou komisí. 
 
 

III. revokuje 
 
174  
Usnesení rady města č. 166 z 05.02.2019, kterým schválila přepočet sazby nájemného 
z prostor sloužících podnikání v majetku města Bíliny navýšením o inflační koeficient 2,1 % 
na 255 Kč/m2/rok, s platností od 01.04.2019 a tuto sazbu zveřejnit. Zároveň rozhodla 
zachovat původní výši sazby 250 Kč/m2/rok nájemného z prostor sloužících podnikání 
v majetku města Bílina pro rok 2019 a tuto sazbu zveřejnit, a to jako kompenzaci nájemného 
nájemcům prostor na Mírovém náměstí z důvodu rekonstrukce Mírového náměstí. 
 
 

IV. souhlasí 
 
175  
S postupem odboru nemovitostí a investic předat pracoviště zhotoviteli bez ohledu na 
neuzavření „Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací 
záměru ekologické revitalizace“ do 23.02.2019 a zároveň souhlasí s oslovením tří možných 
dodavatelů pro výkon technického dozoru právnické osoby a BOZP akce „Cyklostezka přes 
Radovesickou výsypku“.  
 
 

V. zamítá 
 
176  
Návrh školské komise na navýšení příspěvku na žáka o 500 Kč na školy v přírodě s tím, že 
tento podnět bude podložen analýzou zpracovanou školskou komisí – prověřením možnosti 
čerpat finanční prostředky na navýšení příspěvku z jiných zdrojů, např. OPŽP, PAŽIT, adt.  
 
177  
Žádost Základní školy Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 
o souhlas s umístněním sídla spolku - Spolek rodičů a přátel školy – Chlumáčci. 
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178  
Návrh školské komise na změnu schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, 
zřízení finanční rezervy pro podporu rozvoje vzdělávání na Bílinsku ve výši minimálně 
100.000 Kč s tím, že do dalšího jednání rady města bude školskou komisí připravena 
podrobnější informace k tomuto návrhu, případně pravidla čerpání výše uvedené finanční 
rezervy. 
 

VI. rozhodla 
 
 
179  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího 
řízení ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž 
zadávání zadavatel není povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona 
a je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce pod názvem 
„Rekonstrukce toalet 3. NP ZŠ Lidická“, s úpravami dle požadavků členů rady města. 
 
180  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího 
řízení ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž 
zadávání zadavatel není povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona 
a je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce pod názvem 
„Sanace vlhkosti spodní stavby objektu SO 102, DsPS Havířská 583/28, Bílina“, s úpravami 
dle požadavků členů rady města. 
 
181  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího 
řízení ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž 
zadávání zadavatel není povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona 
a je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce pod názvem 
„Revitalizace ulic Zámecká a Komenského”, s úpravami dle požadavků členů rady města.  
 
182  
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 dodávky na akci „Úprava dětského 
hřiště v přírodním stylu při MŠ Čapkova v Bílině“. 
 
183  
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 služby na akce „Úprava zahrady 
v přírodním stylu při MŠ Maxe Švabinského (část A)“ a „Úprava atria v přírodním stylu při ZŠ 
Za Chlumem (část B)“. 
 
184  
Zadat zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Přeložení sítě nízkého 
napětí (NN) v ulici 5. května v Bílině“, společnosti MONEST, s. r. o. 
 
185  
Zadat zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „Projektová dokumentace, Oprava 
střech objektu MěÚ Bílina“, společnosti STATUM, s. r. o. 
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186  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce pod názvem „Stavební 
úpravy odborných ordinací ve 2. NP budovy C HNsP v Bílině“, je nabídka společností I.S.T. 
realizace, s. r. o., Bílina, IČ 03696880 a INVEST-STAR, s. r. o., Bílina, IČ: 25452941. Druhou 
v pořadí je nabídka společnosti Bugallo, s. r. o., Bílina, IČ 04382587. Zároveň pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy o dílo. 
 
187  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané ve 
smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na akci „Animoterapie 
v HNsP – přístřešek pro chov ovcí v HNsP v Bílině“ je nabídka společnosti INVEST-STAR, 
s. r. o., Sadová 40, 418 01 Bílina, IČ: 25452941. Druhou v pořadí je nabídka 
Ing. arch. Miloslava Vajtra, V Brůdku 77, 155 005 - Třebonice, IČ: 43941559. Podpisem 
smlouvy o dílo pověřuje starostku města. 
 
188  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané ve smyslu § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na administraci čtyř výběrových 
řízení v rámci projektů „ZŠ Lidická, odborné učebny a bezbariérové řešení školy“ a „ ZŠ Za 
Chlumem, odborná učebna a bezbariérové řešení školy“ je nabídka společnosti ECONET 
OPENFUNDING, s. r. o., druhou v pořadí je nabídka společnosti NIXIN, s. r. o. Podpisem 
příkazní smlouvy pověřuje starostku města. 
 
 

VII. odvolává 
 
189  
Mgr. Radka Spálu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče) a Ing. 
Jaroslava Bureše (odbor nemovitostí a investic) z pracovní skupiny pro regeneraci městské 
památkové zóny Bílina. 
 

VIII. jmenuje 
 
190  
Bc. Michala Procházku (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče) 
a Ericha Miku (pověřeného řízením odboru nemovitostí a investic), členem pracovní skupiny 
pro regeneraci městské památkové zóny Bílina. 
 
 

IX. ruší 
 
191  
Usnesení rady města č. 1272 z 06.11.2018, kterým bylo schváleno uzavření nájemní 
smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností Sever Plus, s. r. o., jako 
nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem 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. Podpisem smlouvy byla pověřena starostka města. 
 
192  
Usnesení rady města č. 1114 z 25.09.2018, kterým bylo schváleno 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. 399/2 o výměře 473 m2 k. ú. Bílina–Újezd, za 
účelem oplocení a využití pro majitele bytů, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující 
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podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 5 Kč/m2/rok, tj. 3.880 Kč. Podpisem smlouvy byla 
pověřena starostka města. 
 
193  
Usnesení rady města č. 1273 z 06.11.2018, kterým bylo schváleno uzavření nájemní 
smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností Sever Plus, s. r. o., jako 
nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem 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. 
Podpisem smlouvy byla pověřena starostka města. 
 
 

X. zřizuje 
 
194  
Jedno nové pracovní místo pro operátory městského kamerového dohlížecího systému, 
zařazené do Městské policie Bílina, kdy náplní tohoto pracovníka bude využívání, vytěžování 
a vyhodnocování pořízených záběrů z městského kamerového dohlížecího systému 
a spolupráce se strážníkem operačního střediska Městské policie Bílina. 
 
 

XI. pověřuje 
 
195  
Starostku města zplnomocněním pana Ericha Miky, pověřeného řízením odboru nemovitostí 
a investic, aby jménem města Bíliny jednal ve věcech týkajících se stavebního úřadu, 
dopravy, památek, životního prostředí a správců inženýrských sítí, město Bílina při jednáních 
zastupoval a prováděl veškeré úkony s tím související. Plná moc se nevztahuje na věci 
smluvní a zadávací řízení. Plná moc se uděluje po dobu pověření řízením odboru 
nemovitostí a investic. 
 
196  
Lenku Brunzovou, členku Zastupitelstva města Bílina, k přijímání projevu vůle snoubenců, 
že vstupují do manželství dle ustanovení § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v návaznosti na ustanovení § 11a, odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., 
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Dále pak obřadníkem při konání jubilejních obřadů, významných 
událostí a užívání závěsného odznaku při konání těchto akcí v souladu s § 108 odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
 
197  
Renatu Vítovou, členku Zastupitelstva města Bílina, k přijímání projevu vůle snoubenců, 
že vstupují do manželství dle ustanovení § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v návaznosti na ustanovení § 11a, odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., 
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Dále pak obřadníkem při konání jubilejních obřadů, významných 
událostí a užívání závěsného odznaku při konání těchto akcí v souladu s § 108 odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
 
198  
Ing. Radka Zenkera, člena Rady města Bílina, k přijímání projevu vůle snoubenců, že 
vstupují do manželství dle ustanovení § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v návaznosti na ustanovení § 11a, odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., 
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Dále pak obřadníkem při konání jubilejních obřadů, významných 
událostí a užívání závěsného odznaku při konání těchto akcí v souladu s § 108 odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
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XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
199  
Rozpočtovou změnu č. 6/2019 – přesun nevyčerpaných finančních prostředků v celkové 
výši 1.097.000 Kč, poskytnutých v roce 2018 na projekt „Asistenti prevence kriminality 
v Bílině”, z přebytku hospodaření do rozpočtu Městské policie Bílina. 
 
200  
Rozpočtovou změnu č. 8/2019 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 
77 z přebytku hospodaření roku 2018 na investiční akci pod názvem „ZŠ Za Chlumem, 
odborná učebna a bezbariérové řešení školy“, ve výši 5.000.000 Kč. 
 
201  
Rozpočtovou změnu č. 9/2019 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 
77 z přebytku hospodaření roku 2018 na investiční akci pod názvem „ZŠ Lidická, odborné 
učebny a bezbariérové řešení školy“, ve výši 8.550.000 Kč. 
 
202  
Rozdělení finančních prostředků sportovním spolkům na činnost v roce 2019, dle Programu 
podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina, na který je v rozpočtu města 
vyčleněna částka 7.500.000 Kč, zároveň doporučuje schválit uzavření smluv o poskytnutí 
neinvestiční dotace mezi městem Bílina a těmito sportovními spolky jako příjemci na podporu 
činnosti příjemce v roce 2019:  
a) Atletický klub Bílina ve výši 1.100.000 Kč,  
b) ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Bílina ve výši 40.000 Kč,  
c) Draci Bílina, z. s., ve výši 1.650.000 Kč,  
d) Foosball Severní Čechy, z. s., ve výši 25.000 Kč,  
e) Fotbalový klub Bílina, z. s., ve výši 1.400.0000 Kč,  
f) Klub rybolovné techniky Bílina, z. s., ve výši 90.000 Kč,  
g) LAWEN TENIS KLUB Bílina, z. s., ve výši 380.000 Kč,  
h) P.S. AVZO TSČ ČR – Bílina, ve výši 27.000 Kč,  
i) „PRO-AKTIV, z. s.“ ve výši 85.000 Kč,  
j) „SanDoMon Bílina“, z. s., ve výši 96.000 Kč,  
k) SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA, z. s., ve výši 265.000 Kč,  
l) SK Bílina, z. s., ve výši 350.000 Kč,  
m) SK FAVORIT Bílina, z. s., ve výši 22.000 Kč,  
n) SK Velosport team Bílina, z. s., ve výši 35.000 Kč,  
o) Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., ve výši 380.000 Kč,  
p) Sportovní kuželkářský klub Bílina, z. s., ve výši 110.000 Kč,  
q) Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Lidická Bílina, pobočný spolek, ve výši 100.000 Kč,  
r) Tělocvičná jednota Sokol Bílina ve výši 200.000 Kč,  
s) AKB GYM BÍLINA, z. s., ve výši 25.000 Kč,  
t) Sportclub Bílina ve výši 20.000 Kč. 
Podpisem smluv doporučuje pověřit starostku města. 
 
203  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, příspěvková organizace, jako 
příjemcem, ve výši 350.000 Kč na provozní náklady budovy gymnázia v Bílině v roce 2019 
na základě žádosti ředitele gymnázia. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 
 
204  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.080.000 Kč na zabezpečení 
lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2019 
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do 31.12.2019 mezi městem Bílina jako poskytovatelem dotace a Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou, s. r. o., v Bílině, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města. 
 
205  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemků p. č. 2146/2 o výměře 278 m2 a p. č. 
2147/2 o výměře 153 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého 
posudku č. 4/3934/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, 418 01 Bílina za 
celkovou cenu 124 160 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města.  
 
206  
Uzavření dodatku č. 2 k rámcové smlouvě č. 163/2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
15.03.2016 o dlouhodobé spolupráci mezi městem Bílina a Severočeskými doly, a. s., jehož 
předmětem je upřesnění obsahu této rámcové smlouvy, včetně závazku Severočeských 
dolů, a. s., poskytovat od roku 2019 do roku 2022 částku do výše 1.750.000 Kč na projekty 
zejména v oblastech zdravotnictví, vzdělávání, kultury, sportu, zlepšování životního 
prostředí, rozvoje společenského života a na další rozvojové projekty a programy. Podpisem 
dodatku č. 2 doporučuje pověřit starostku města. 
 
207  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a 
a   jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemků 
p. č. 2150/2 o výměře 277 m2 a p. č. 2148/2 o výměře 136 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
určenou na základě znaleckého posudku č. 5/3935/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, 
Pivovarská 695, 418 01 Bílina za celkovou cenu 126 170 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
208  
Záměr o prodej pozemku p. č. 1702 o výměře cca 132 m2 k. ú. Bílina s tím, že si žadatel 
nechá na vlastní náklady vyhotovit znalecký posudek. 
 
209  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Městskými technickými službami Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, kdy 
předmětem bezúplatného převodu jsou herní prvek – kolotoč na sezení s vnitřními sedáky 
v ul. Mírová ve výši 36.882,62 Kč a workout sestava ve Fügnerově ulici ve výši 124.530 Kč. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
210  
Dodatek č. 1 k pravidlům pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny, kterým se 
upravuje proces převodu nemovitých věcí formou obálkové metody. 
 
 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
 
211  
Žádost spolku SK HC Draci Bílina, z. s., o poskytnutí finančních prostředků z Programu 
podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina ve výši 1.100.000 Kč na 
podporu činnosti příjemce v roce 2019. Uzavření smlouvy je podmíněno předložením 
potvrzení vydaného Městskými technickými službami Bílina o úhradě dlužné částky za 
pronájem ledů. 
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XIV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
 
 
212  
S komplexními pozemkovými úpravami s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Jablonec 
u Libčevsi, dle návrhu předloženého Státním pozemkovým úřadem, Louny. 
 
 

XV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města pověřit 
 
 
213  
Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou, starostku města, do funkce určeného zastupitele, který 
bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územně plánovacích 
dokumentací města Bílina. 
 
 

XVI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zvolit 
 
214  
Ing. Mgr. Reného Štěpánka, MBA (BSDN) předsedou finančního výboru Zastupitelstva 
města Bíliny. 
 
 

XVII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
 
 
215  
O pojmenování nové ulice v katastrálním území Bílina-Pražské Předměstí pro výstavbu 
rodinných domů na pozemcích parc. č. 387/11, 387/12, 387/13, 387/14, 387/15, 387/16, 
387/17, 387/18, 387/19 a 387/20 na ulici „Luční“. 
 
216  
O pojmenování nové ulice v katastrálním území Bílina–Újezd pro výstavbu rodinných domů 
na pozemcích parc. č. 984/1, 984/16, 984/17, 984/18, 984/19, 984/20 a 984/28 na ulici „Pod 
Bořní“. 
 
 

XVIII. stahuje z programu 
 
 
217  
Materiál č. 182 – využití investičního fondu Městských technických služeb Bílina na 
modernizaci sběrného dvora. 
 
218  
Materiál č. 156 – návrh na snížení prodejní ceny u nepotřebného movitého majetku – 
osobního automobilu Škoda Fabia Combi 6Y. 
 
219  
Zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Oprava chodníku v ulici 
Aléská, Pražské předměstí I.“, do doby schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek. 
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XIX. bere na vědomí 
 
 
220  
Žádost o prominutí nájemného některých nájemců prostor sloužících podnikání v období 
rekonstrukce Mírového náměstí, Bílina. 
 
221  
Vyhodnocení bytového pořadníku za II. pololetí roku 2018. 
 
222  
Informaci o stavu průběhu veřejné zakázky Cyklostezka přes Radovesickou výsypku. 
 
223  
Informaci sdružení Lungta o 60. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a zároveň 
rozhodla o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na 
budově městského úřadu 10.03.2019. 
 
224  
Informaci oboru nemovitostí a investic o možnosti rozšíření sauny v objektu B plavecké haly 
v Bílině. 
 
225  
Návrhy pana Daniela Hendrycha (Naše Bílina – Strana svobodných občanů), a schvaluje 
zařazení bodů do programu nejbližšího zasedání zastupitelstva města, týkající se:  
a) zřízení juniorské komise,  
b) připojení se k výzvě starostů, kteří od vlády požadují legislativní změny za účelem 

omezení doplatků na bydlení,  
c) vypracování právní analýzy za účelem posouzení možností řešení, která povedou 

k omezení obchodu s chudobou,  
d) dalšího využití lázeňského domu. 
 
226  
Výzvu  k vymáhání náhrady škody z důvodu nevyplacení části dotace 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program, u akce 
s názvem „Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu – I. etapa“. Zároveň 
bere na vědomí průběh administrace tohoto projektu. 
 
227  
Informaci vedoucího odboru dopravy o splnění úkolu ze zápisu rady města z 11.12.2018, kdy 
tímto úkolem bylo odboru dopravy uloženo prověřit možnost umístnění svislé dopravní 
značky IP 29 „Střídavé řazení” na rychlostní silnici I/13, a to v lokalitě u benzínové pumpy ve 
směru na Teplice. 
 
228  
Informaci vedoucí odboru interního auditu o vykonaných interních auditech 
a veřejnosprávních kontrolách za rok 2018. 
 
229  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden 
– prosinec 2018, plnění příjmů za toto období a soupis rozpočtových změn schválených 
v roce 2018. 
 
230  
Výroční zprávu o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018. 
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231  
Informace o provedených kontrolách obecního živnostenského úřadu v roce 2018. 
 
232  
Informaci odboru stavebního úřadu a životního prostředí o variantním řešení možného 
umístěný parkovacích domů na SÍDLIŠTI ZA CHLUMEM a na SÍDLIŠTI PRAŽSKÉ 
PŘEDMĚSTÍ s tím, že nesouhlasí s návrhem lokality na Pražském Předměstí v plochách 
stávajících řadových garáží a souhlasí s variantou C v Sídlišti Za Chlumem (za věžáky 
v ul. Čapkova). 
 
233  
Informaci odboru stavebního úřadu a životního prostředí o variantním řešení možného 
umístění nové plochy hřbitova, která umožní rozšíření plochy kolumbárií a vymezení plochy 
pro rozptylovou loučku a souhlasí s variantou bývalého "Zahradnictví u Šrutů". 
 
234  
Plnění usnesení č. 1377 z 19.12.2017 ač. 40 z 30.01.2018, kterými bylo tajemníkovi 
městského úřadu 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, ve věci provádění 
kontrol bytů na území města Bíliny. 
 
235  
Informaci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví o projektu Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR „Výzkum bezdomovecké populace v ČR“ a zároveň souhlasí se 
zapojením do tohoto projektu. 
 
236  
Pravidelný přehled přestupků z Mírového náměstí a okolních ulic, včetně způsobu řešení. 
 
237  
Statut komise pro životní prostředí a dopravu. 
 
238  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 
 
239  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dotací a projektů. 
 
240  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 
 
241  
Plnění úkolů ze zápisu rady města tajemníkem městského úřadu. 
 
242  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy. 
 
243  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize, které se uskutečnilo 14.01.2019. 
 
244  
Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality ze 17.01.2019. 
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245  
Zápis z jednání sportovní komise z 21.01.2019. 
 
246  
Zápis z jednání sportovní komise z 31.01.2019. 
 
247  
Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 21.01.2019. 
 
248  
Zápis z jednání komise pro místní média z 23.01.2019. 
 
249  
Zápis č. 01/2019 z jednání komise pro životní prostředí a dopravu z 09.01.2019.  
 
250  
Zápis z jednání školské komise ze dne 28.01.2019. 
 
 
 

XX. nezaujala stanovisko 
 
 
 

251  

K žádosti a o prodej pozemků p. č. 2869/1, p. č. 2879 a p. č. 2878 o celkové 
výměře 8.137 m2.  
 
252  
K návrhu na zřízení komise pro řádné vyšetření způsobených škod u akce s názvem "Bílina 
– bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu – I. etapa" a k identifikaci odpovědné 
osoby.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 
 


