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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 3. schůze v roce 2019, 
konané v mimořádném termínu 20. 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. schvaluje 
 
 

253  

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 109.  

254  

Podání žádosti o dotaci na akci „Rozšíření městského kamerového dohledového systému 

v Bílině“ z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek 

spolufinancování akce z rozpočtu města v minimální výši 10 % z celkových uznatelných 

nákladů akce. 

255  

Návrh odboru nemovitostí a investic týkající se postupu k uzavření dodatku č. 1 na provedení 

víceprací zhotovitelem díla, společností HERKUL, a. s., Obrnice 228, 435 21 Obrnice, 

IČ: 25004638, při investiční akci Rekonstrukce komunikací v ulici 5. května v Bílině. 

 

II. rozhodla 
 

256  

Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek s názvem 

„Dodávka a implementace nástrojů kybernetické bezpečnosti v rámci Městského úřadu 

Bílina“, která je součástí projektu spolufinancovaného iROP s názvem „Rozvoj kybernetické 

bezpečnosti města Bílina“ vedeného pod číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006936, je 

nabídka společnosti AUTOCONT, a. s., Hornopolní 3322/34, Ostrava, IČ 04308697. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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III. zřizuje 
 

257  

Pracovní pozici „domovník“ s úvazkem 1,0 na odboru správním a vnitřních věcí, s platností 

od 01.03.2019 do 30.09.2019 v rámci projektu Umět a uspět, Oblastní charita Teplice. 

 

IV. bere na vědomí 
 
258  

Navrhovaný postup vedoucího oddělení IT pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

formou poptávkového řízení na „Zajištění videopřenosů ze zasedání zastupitelstva města" 

s tím, že do dalšího zasedání rady města bude předložena rozpočtová změna na financování 

uvedené zakázky a finální verze výzvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 
 


