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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 4. schůze v roce 2019, 
konané 5. března 2019 

 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
497 ONI   05.03. 
1061 ONI   05.03. 
1071 ONI   05.03. 
260 TAJ   26.03. 
261 MP   26.03. 
262 MP   26.03. 
263 ŠK   26.03. 
124 OD   23.04 
125 ONI   23.04. 

126 OD   23.04. 
127 ONI   23.04. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 
259  TAJ   23.04. 
895 ONI   23.04. 
122 KCB   30.04. 
123 KKCR   30.06. 
373 ONI   31.08. 

 

Splněná usnesení: 121 
 

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 

128 MěP  kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. ukládá 
 

259  

Tajemníkovi městského úřadu prověřit možnosti vypracování právní analýzy či posudku 

za účelem stanovení možností řešení, která povedou k omezení obchodu s chudobou.  

TAJ – 23.04. 

 

260  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit „odbor dopravy – přestupky“ pro vedení řízení ve věci 
vydání opatření obecné povahy v celé lokalitě Újezdského Předměstí, Pražského Předměstí, 
Mosteckého Předměstí a centra města.     TAJ – 26.03. 
 
261  

Řediteli Městské policie Bílina prověřit aktuálnost všech veřejnoprávních smluv 

o poskytování služeb Městské policie Bílina okolním obcím a vypracovat o tom zprávu. 

MP – 26.03. 

 

262  

Řediteli Městské policie Bílina vypracovat zprávu o využití psovoda a služebního psa 

Městské policie Bílina v roce 2018, s návrhem řešení pro budoucí období tak, aby Městská 

policie Bílina mohla mít ve svém stavu nejméně 2 psovody a 2 služební psy pro běžný výkon 

služby.          MP – 26.03. 

 

263  

Školské komisi přepracovat plán činnosti této komise.   ŠK – 26.03. 
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II. schvaluje 
 

 

264  

Rozpočtovou změnu č. 13/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu finančního odboru na úhradu silniční daně na rok 2019 ve výši 3.000 Kč. 

265  

Rozpočtovou změnu č. 14/2018 – navýšení výdajové a příjmové části rozpočtu finančního 

odboru o 131.000 Kč na úhradu daně z příjmu právnických osob za obec. 

 
266  

Rozpočtovou změnu č. 17/2019 a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 

městem Bílina jako poskytovatelem a Dětským domovem a Školní jídelnou, Tuchlov 47, 

příspěvkovou organizací, jako příjemcem ve výši 25.000 Kč na krátkodobé zážitkové 

a poznávací pobyty, výlety, sportovní a kulturní akce, vstupy a ubytování v roce 2019, 

na základě žádosti ředitele. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 
267  

Rozpočtovou změnu č. 18/2019 a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 

městem Bílina jako poskytovatelem a Základní školou praktická, Bílina, Kmochova 205/10, 

příspěvková organizace, jako příjemcem ve výši 6.000 Kč na uspořádání oblastních soutěží 

pro žáky se zdravotním postižením v roce 2019, na základě žádosti Základní školy praktická, 

Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkové organizace. Bude hrazeno z rezervy sportu. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
268  

Rozpočtovou změnu č. 20/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 61.000 Kč z rezervy na PD na využití služeb 

společnosti Metrolux, s. r. o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10, 

IČ: 07214634, při zpracování koncepce veřejného osvětlení k akci 17–24. 

269  

Rozpočtovou změnu č. 21/2019 – finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 

2018 v celkové výši 414.000 Kč. 

270  

Rozpočtovou změnu č. 22/2019 – přesun finančních prostředků z kapitoly 08 odd. § 61 71 

odbor správní a vnitřních věcí na kapitolu 11 odd. § 53 11 Městská policie v celkové výši 

736.000 Kč, určených na příspěvek na stravenky a příspěvek na penzijní připojištění, dle 

schválené kolektivní smlouvy na rok 2019. 

271  

Rozpočtovou změnu č. 25/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 300.000 Kč z akce 19–02, DDM – zateplení 

fasády – realizace sanace, na akci 16–44, pro zajištění dofinancování autorského dozoru 

a technického dozoru stavebníka při investiční akci pod názvem „Rekonstrukce komunikací 

v ulici 5. května, Bílina“. 

272  

Rozpočtovou změnu č. 26/2019 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 

824, okres Teplice, příspěvková organizace o částku ve výši 22.699 Kč na opravu střechy 

a oplechování atiky. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu a z příjmů 
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pojistného plnění od pojišťovny. 

273  

Rozpočtovou změnu č. 28/2019 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 

77.000 Kč na opravu střechy nad hlavní rozvodnou plavecké haly v Bílině. 

274  

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 2.732,40 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

275  

Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a  

 jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku 

p. č. 1194/1 o výměře cca 6,24 m2 k. ú. Bílina, za účelem zřízení sjezdu na místní 

komunikaci a vjezdovou bránu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

276  

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. VB/01/2019, 

týkající se stavby s označením „Plynová přípojka a přípojka na vodu pro rodinný dům 

Bezovka 872/7, 418 01 Bílina“ ve prospěch panujícího pozemku p. č. 872/7 v k. ú. Bílina, 

která se dotkne služebného pozemku p. č. 877/1 k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako 

stranou povinnou a  jako stranu oprávněnou 

z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnosti se sjednává na dobu neurčitou 

za jednorázovou úplatu ve výši 879 Kč včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí 

s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

277  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a organizací Domov důchodců Bystřany, p. o., jako příjemcem, 

na projekt „Tematická výmalba oddělení se zvláštním režimem”. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

278  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a organizací Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí –

Teplice, a. s., jako příjemcem, na projekt „Kulturní akce pro seniory”. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

279  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a organizací Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o., jako 

příjemcem, na projekt „festival Hájský kohout 2019“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

280  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 18.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a  jako příjemcem na akci „BOBování 2019“ – 

pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Bílině v roce 2019, na základě žádosti 

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

281  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a organizací Oblastní charita Most jako příjemcem, na projekt „Azylový 

dům pro muže a ženy v Oseku“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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282  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Bílinská přírodovědná společnost, z. s. jako příjemcem 

na vydání knihy „Pokrok s modráčkem“ v roce 2019, na základě žádosti spolku Bílinská 

přírodovědná společnost, z. s. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

283  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a  jako příjemcem na nákup povinného 

bezpečnostního oblečení pro členy oddílu Českého svazu silového trojboje v roce 2019, kteří 

se účastní závodů. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

284  

Uzavření dohody mezi společností GasNet, s. r. o. a Artech, s. r. o. o realizaci přeložky 

plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení na stavbu „REKO MS BÍLINA – 

ANTONÍNA SOVY +1“. Podpisem dohody pověřuje starostku města. 

285  

Smlouvu o dodávce tepelné energie – evidenční interní číslo dodavatele 

2018/OPM/EB/11641, uzavřenou mezi Severočeskými doly, a. s., se sídlem Boženy 

Němcové 5359, 430 01 Chomutov, jako dodavatelem a městem Bílina jako odběratelem, 

s účinností od 01.04.2018. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele dodávat tepelnou 

energii ze svého zařízení do objektu v majetku odběratele města Bíliny, bytového domu 

na adrese Důlní 425, Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města Bíliny. 

286  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Bílinská přírodovědná společnost, z. s. jako příjemcem 

na přípravu dětí na přírodovědné soutěže v rámci činnosti přírodovědně turistického oddílu 

Bílinské sojky v roce 2019, na základě žádosti spolku Bílinská přírodovědná společnost, z. s. 

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

287  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a spolkem Bílinská přírodovědná společnost, z. s. jako příjemcem 

na monitoring a podporu hnízdění ptáků v okolí města Bíliny v roce 2019, na základě žádosti 

spolku Bílinská přírodovědná společnost, z. s. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

288  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a společností MAS CÍNOVECKO, o. p. s., jako příjemcem na zajištění 

provozu Krušnohorské magistrály 2018–2019, a to na zajištění a údržbu běžeckých tras 

v zimním období, na základě žádosti společnosti MAS CÍNOVECKO, o. p. s. Bude hrazeno 

z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

289  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a Zoologickou zahradou Ústí nad Labem, příspěvková organizace, jako 

příjemcem na chov zvířete Irbis, tj. na ochranu zvířat a jejich zdraví. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 
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290  

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8 ul. Sídliště U Nového nádraží 675, s  

, na dobu určitou jednoho roku. 

291  

Uzavření smlouvy o poskytování ochranných a bezpečnostních služeb s využitím pultu 

centralizované ochrany mezi městem Bílina a Viktoria – Tip, a. s., se sídlem Letenské 

náměstí 157/4, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, IČO: 26059517, která je novým provozovatelem 

Casina Sportbaru 24, Bílina, Želivského 67/6. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

292  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb mezi městem 

Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o. v Bílině. Předmětem dodatku je změna 

lékaře, který vykonával pracovnělékařskou službu pro město Bílina. Podpisem pověřuje 

starostku města.  

293  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 616, uzavřeného 

mezi městem Bílina jako pronajímatelem a  jako nájemcem 

prostor na adrese Žižkovo náměstí 58, Bílina. Předmětem dodatku č. 1 je změna označení 

nájemce. Podpisem dodatku č. 1 pověřuje starostku města Bíliny. 

294  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi objednatelem díla, městem Bílina, Břežánská 

50/4, 418 01 Bílina, IČ: 00266230 a zhotovitelem díla, společností HERKUL, a. s., Obrnice 

228, 435 21 Obrnice, IČ: 25004638, na provedení víceprací při investiční akci „Rekonstrukce 

komunikací v ulici 5. května v Bílině – Újezd“. Podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

pověřuje starostku města. 

295  

Zapojení fondu investic Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvkové 

organizace, v celkové výši 188.295 Kč na zakoupení konvektomatu na odloučené pracoviště 

Antonína Sovy 668 od firmy FANTA – velkoobchod, Nám. Prokopa Velikého 7/3, 400 01 Ústí 

nad Labem, IČ: 25436112, na základě žádosti ředitelky mateřské školy. 

296  

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2313 a části pozemku p. č. 2315 o celkové výměře cca 

556 m2 k. ú. Bílina, dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města 

Bíliny. 

297  

Cenu za pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Bílině ve výši 450 Kč/hod. na akci 

Easter cup 2019, která se bude konat od 01.04. do 14.04.2019, v maximální výši 108 hodin, 

na základě žádosti spolku Draci Bílina, z. s., spolupořadatele turnaje. 

298  

Prodloužení termínu splnění usnesení rady města č. 124 z 05.02.2019, kterým uložila 

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. p. č. 1461/1, k. ú. Bílina) 

a dále pak prodloužení termínu splnění usnesení rady města č. 126 z 05.02.2019, kterým 

uložila 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“. Termín pro splnění usnesení se prodlužuje do schůze rady města, která se koná 

23.04.2019. 
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299  

Změnu provozní doby veřejného hřiště při Základní škole Bílina, Za Chlumem 824, okres 

Teplice, příspěvková organizace, s účinností od 01.04.2019 dle návrhu a na základě žádosti 

ředitelky školy. 

300  

Úpravu platu s účinností od 01.04.2019 Mgr. Bc. Marii Sechovcové, ředitelce Základní školy, 

Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Barboře Schneiderové, 

ředitelce Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 

Mgr. Dagmar Axamitové, ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 

příspěvková organizace, Ing. Bc. Ladislavě Pěchové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Maxe 

Švabinského 664, příspěvková organizace, paní Lence Zlatohlávkové, ředitelce Mateřské 

školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, Bc. Zdeňce Heinrichové, ředitelce 

Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace Bc. Jiřímu Kopovi, řediteli 

Základní umělecké školy Gustava Waltera, Bc. Kristě Sýkorové, ředitelce Domu dětí a 

mládeže Bílina, Bc.Andree Sentenské, ředitelce Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, 

příspěvková organizace v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací 

ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu vedoucí odboru 

školství, kultury a sportu. 

 
301  

Žádost  o udělení souhlasu, 

v souladu s čl. 4 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017, o zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a to s umísťováním předmětů sloužících 

k odpočinku a rekreaci (lavice, lavičky, židle), a to na veřejných prostranstvích v místě 

trvalého bydliště žadatelek, tj. před vchodem  v období 

od 01.04.2019 do 31.10.2019. Předměty sloužící k odpočinku a rekreaci budou na veřejném 

prostranství umístěny pouze v době přítomnosti majitele souhlasu a z veřejného prostranství 

budou odstraněny nejpozději do 22:00 hod., kdy nastává noční klid. Tento souhlas je 

vydáván s ohledem na to, že výše uvedené žadatelky mají trvalé bydliště na adrese 

 , jsou vlastníky bytu na těchto adresách, mají nájemní 

smlouvu na dobu neurčitou, minimálně však na dobu 1 roku, u těchto město Bílina neeviduje 

neuhrazené platby. Odbor dopravy – úsek správní činnosti a Městská policie v Bílině nemají 

u daných osob v evidenci žádný záznam o spáchaném přestupku. V případě, kdy dojde 

ze strany výše uvedených žadatelek k porušení podmínek, za kterých je daný souhlas 

udělen (tj. trvalé bydliště, vlastnictví bytu, uhrazené pohledávky, nespáchání přestupku), 

tento souhlas pozbývá účinnosti k datu porušení dané podmínky. 

302  

Přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 

 

303  

Přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině   

304  

Zrušení pracovní pozice „Správní činnost IV“ na odboru dopravy s úvazkem 1,00, dle 

ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce k 31.03.2019. 

305  

Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.04.2019 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, platném znění, od 01.04.2019 na 108.  
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306  

Zahraniční studijní pracovní cestu do bavorského Berchtesgadenu na téma „Dobývání a užití 

soli v Horním Bavorsku – ochrana životního prostředí v alpském národním parku“, kterou 

pořádají Severočeské doly, a. s., v termínu od 20.05.2019 do 23.05.2019, za účasti 

Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové, Ing. Marcely Dvořákové a Ing. Radka Zenkera. 

307  

Zahraniční pracovní cestu do partnerského města Bilgoraj (Polsko), která se uskuteční 

od 07.06.2019 do 09.06.2019 za účasti Ing. Marcely Dvořákové. 

 

III. souhlasí 
 

308  

S podáním žádosti společnosti Severočeské doly, a. s. v souladu s příslušným ustanovením 

smlouvy o dlouhodobé spolupráci, ve znění dodatku č. 2 k této smlouvě, o poskytnutí 

finančních prostředků na rok 2019, ve výši 1.750.000 Kč na projekt „Vybudování 

parkourového hřiště“. 

309  

S předloženým návrhem územního plánu obce Hrobčice a neuplatňuje, v souladu s ust. § 6 

odst. (6) písm. d) stavebního zákona, v platném znění, v samostatné působnosti připomínky 

k projednávanému návrhu územního plánu obce Hrobčice. 

 

 

IV. zamítá 
 
310  

Žádost ředitelky Základní školy Bílina, Za Chlumem o finanční příspěvek na autobus 

při pořádání zájezdu do německého Legolandu ve výši 60.000 Kč. 

311  

Žádost ředitelky Základní školy Bílina, Za Chlumem o finanční příspěvek na autobus 

při pořádání zájezdu do Osvětimi ve výši 30.000 Kč. 

312  

Žádost společnosti EQUIPARK, o. p. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč 

na trenérské služby pro děti jezdeckého oddílu v roce 2019. 

313  

Žádost společnosti HIPODROM MOST, a. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 

Kč na dostihový den – Jarní cena, který se koná 14.04.2019. 

314  

Žádost nadačního fondu Folivora o poskytnutí finančních prostředků ve výši 8.000 Kč 

na krátkodobé projekty Zoo Ústí nad Labem v rámci klubu „lenochodíka Lubomírka“. 

315  

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Napájecí rozvody 

nízkého napětí a slaboproudé rozvody pro 2. NP v budově C objektu Hornické nemocnice 

s poliklinikou“ společnosti DYNOELEKTRO, s. r. o., Křižanov 46, 417 04 Hrob, IČ: 05924375. 

316  

Žádost  o pronájem části pozemku p. č. 1729/14 k. ú. Bílina o výměře cca 

200 m2. 
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V. rozhodla 
 

317  

Zadat zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Technický dozor stavebníka – Stavební 

úpravy odborných ordinací ve 2. NP budovy C v Hornické nemocnici s poliklinikou, Bílina“ 

společnosti Diomonta, s. r. o., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, IČ: 02359031. 

318  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Preventivní čištění splaškové 

kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina“ společnosti Beránek–Novák, 

Husitská 16, 417 41 Krupka, IČ: 86747398, která předložila nejvýhodnější nabídku, a to 

do doby, než bude provedena kompletní rekonstrukce splaškové kanalizace. 

319  

Zadat zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Byty PET – 5. května – poslední etapa“ 

panu Tomáši Hanzlíkovi, T.H. Central Heating, Zeyerovo náměstí 1253/2, 415 01 Teplice, 

IČ: 65606426. 

320  

Zadat zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Odstranění asfaltové plochy 

ze sportovního hřiště v ulici Kmochova, Bílina“ společnosti Petr Bezold, Zahradní 347, 

418 01 Bílina, IČ: 421 09 779. 

321  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 

0 zadávání veřejných zakázek, na akci „Zajištění videopřenosů ze zasedání zastupitelstva 

města“ společnosti Mediawork, s. r. o., dle nabídky varianta B za cenu 14.800 Kč bez DPH. 

Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 
322  

Zadat zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Oprava střechy nad hlavní 

rozvodnou plavecké haly v Bílině“, společnosti Petr Arpáš, s. r. o., Sadová 40, Chudeřice, 

418 01 Bílina, IC: 27280012. 

 
323  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „opravy a servis kancelářské techniky pro rok 

2019“, na základě poptávkového řízení, firmě Zdeněk Nový, Most. 

324  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „elektropráce a opravy v budovách Městského 

úřadu Bílina pro rok 2019“, na základě poptávkového řízení, firmě Stanislav Tejček, Bílina. 

325  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „revize elektrospotřebičů v budovách Městského 

úřadu Bílina pro rok 2019“, na základě poptávkového řízení, firmě Stanislav Tejček, Bílina. 

326  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „zámečnické práce a opravy v budovách včetně 

dodávky a oprav žaluzií v budovách Městského úřadu Bílina pro rok 2019“, na základě 

poptávkového řízení, firmě Radek Šloser, Bílina. 

327  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „truhlářské práce a opravy v budovách 

Městského úřadu Bílina pro rok 2019“, na základě poptávkového řízení, firmě Antonín 

Fuhrmann, Hrobčice.  
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328  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „podlahářské práce v budovách Městského 

úřadu Bílina pro rok 2019“, na základě poptávkového řízení, firmě Antonín Fuhrmann, 

Hrobčice. 

329  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „malířské a lakýrnické práce v budovách 

Městského úřadu Bílina pro rok 2019“, na základě poptávkového řízení, firmě Pavel Löv, 

Bílina. 

330  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „manipulační práce a opravy v budovách 

Městského úřadu Bílina pro rok 2019“, na základě poptávkového řízení, firmě Antonín 

Fuhrmann, Hrobčice.  

331  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „provádění čištění, prohlídky a opravy 

kanalizace v budovách Městského úřadu Bílina pro rok 2019“, na základě poptávkového 

řízení, firmě Atalian, Teplice. 

332  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „vodoinstalatérské práce a opravy v budovách 

Městského úřadu Bílina pro rok 2019“, na základě poptávkového řízení, firmě Esox ETC, 

s. r. o., Račín.  

333  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „topenářské práce a opravy v budovách 

Městského úřadu Bílina pro rok 2019“, na základě poptávkového řízení, firmě Esox ETC, 

s. r. o., Račín.  

334  

Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku, zadávanou dle zákona č. 134/2016 

sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, v souladu s § 53, 

ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Zateplení objektu a sanace spodní 

stavby DDM Bílina – Havířská 529/10“. 

335  

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 pod názvem „Náhradní zdroj 

elektrické energie pro krizový štáb ORP Bílina“. 

336  

Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího 

řízení ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž 

zadávání zadavatel není povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona a je 

povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce na akci „Oprava opěrné 

zdi a komunikace v ulici Bezovka na p. p. č. 960/3 a 959, Bílina“. 

337  

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 ICT města Bílina”. 
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338  

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 zpracování „Komunitního 

plánu sociálních služeb ORP Bílina“. 

339  

Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího 

řízení ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž 

zadávání zadavatel není povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona a je 

povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce na akci „Oprava otopné 

soustavy a topení v Centrální školní jídelně, Bílina“. 

340  

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Revitalizace ulic 

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

IC 40233308. Druhou v pořadí je nabídka společnosti PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina, 

IČ: 27280012. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

341  

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Sanace vlhkosti spodní 

stavby objektu SO 102, dům s pečovatelskou službou, Havířská 583/28, Bílina“, je nabídka 

společnosti Buggalo, s. r. o., Bílina, IČ 04382587. Druhou v pořadí je nabídka společnosti 

I.S.T realizace, s. r. o., Bílina, IČ 03696880 a společnosti INVEST–STAR, s. r. o., Bílina, IČ 

25452941. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

342  

Udělit výjimku z pravidel 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. 

343  

Udělit výjimku z pravidel 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. 

344  

Udělit výjimku z pravidel 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. 

345  

Podat návrh na vydání "Opatření obecné povahy" dle § 33 d) zákona č. 98/2017 Sb., kterým 

se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu 

zvýšeného výskytu sociálně nežádoucích jevů v celé lokalitě Újezdského Předměstí, 

Pražského Předměstí, Mosteckého Předměstí a centra města. 
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VI. odvolává 
 

346  

Ing. Marcelu Dvořákovou a Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou z funkce členky Redakční 

rady Bílinského zpravodaje. 

 

VII.  jmenuje 
 

347  

Mgr. Ivanu Aulickou členkou školské komise. 

348  

Další členy Redakční rady Bílinského zpravodaje Mgr. Barboru Schneiderovou, Mgr. Andreu 

Pavlíčkovou, Mgr. Zdenu Jílkovou, paní Terezu Skřivanovou a Mgr. Pavla Pátka. 

 

 

VIII. zřizuje 
 

349  

Juniorskou komisi a zároveň volí Lucii Svobodovou (naše Bílina) předsedkyní této komise 

a Jana Rendla (BSDN), Marka Tučka (ANO 2011), Michaelu Štrálovou (ODS) členy této 

komise. 

 

 

IX. pověřuje 
 

350  

Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou, starostku města, k připojení se k podnětu starostů měst 

Kadaně, Klášterce nad Ohří, Chomutova a Jirkova k návrhu legislativního řešení vyplácení 

sociální dávky – příspěvek na bydlení.  

 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 

351  

Rozpočtovou změnu č. 11/2019 – přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče 

ve výši 1.968.000 Kč na kalendářní rok 2019, zvýšený o částku 8.000 Kč za kalendářní rok 

2018.  

 
352  

Rozpočtovou změnu č. 15/2019 – navýšení rozpočtu odboru správních a vnitřních věcí 

o částku ve výši 2.292.800 Kč přijetím neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 

v roce 2019. Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou 

Bílina v roce 2019. 

353  

Rozpočtovou změnu č. 16/2019 – navýšení mzdových prostředků pro Městské technické 

služby Bílina o částku 2.962.000 Kč. 
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354  

Rozpočtovou změnu č. 24/2019 – na odpisy majetku pro Městské technické služby Bílina 

ve výši 269.000 Kč. 

355  

Rozpočtovou změnu č. 27/2019 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 

77 z přebytku hospodaření roku 2018 na investiční akci pod názvem „Rekonstrukce ulic 

Zámecká a Komenského, Bílina“, ve výši 6.235.000 Kč. 

356  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 39,68 m2 k. ú. Bílina, za cenu 

obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku, který si žadatel nechá vyhotovit 

na vlastní náklady. 

357  

Záměr prodeje pozemku p. č. 23/206 o výměře 25 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, 

Pivovarská 69, Bílina, ve výši 3.750 Kč. 

358  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1979/1 o výměře 347 m2 k. ú. Bílina za cenu obvyklou, 

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

vyhotovit znalecký posudek. 

359  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1769/4 o výměře cca 2 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem, který si nechá žadatel vyhotovit na vlastní náklady.  

360  

Uzavření smlouvy č. 161/18/4120 o bezúplatném převodu pozemku p. č. 927/75 o výměře 

1 m2 k. ú. Bílina mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 jako převodcem a městem Bílina 

jako nabyvatelem. Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem 

smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

361  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a Valentinem Kajanem jako 

kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1671/57 o výměře 23 m2 k. ú. 

Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 7/3937/2019 ve výši 

4.980 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

362  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a Valentinem Kajanem jako 

kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej části pozemku 1664/182 o výměře 23 m2 k. ú. 

Bílina, na základě geometrického plánu č. 3057–77/2018, za cenu obvyklou, určenou 

na základě znaleckého posudku č. 113/3923/2018 ve výši 5.850 Kč. Podpisem kupní 

smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

 

363  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Petrem Harnischem a Marií 

Harnischovou jako kupujícímí, kdy předmětem smlouvy je prodej 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. 

Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
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364  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/169 o výměře cca 22 m2 k. ú. 

Chudeřice u Bíliny za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, Bílina, ve výši 3.300 Kč. Podpisem kupní 

smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

 
365  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/238 o výměře cca 22 m2 k. ú. 

Chudeřice u Bíliny za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, Bílina, ve výši 3.300 Kč. Podpisem kupní 

smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

366  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

   jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 

23/83 o výměře cca 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. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

367  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a   

 jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/208 

o výměře cca 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem 

č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, Bílina, ve výši 3.600 Kč. 

Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

368  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Českým rybářským 

svazem, z. s., místní organizací Bílina, Důlní 85, 418 01 Bílina, kdy předmětem smlouvy je 

prodej pozemku p. č. 876 o výměře cca 25 m2 k. ú. Bílina za cenu stanovenou dle 

znaleckého posudku č. 25/20825/2019 vyhotoveného Ing. Janem Dvořákem, Síbova 286/8, 

Bílina, kde celková cena je stanovena na částku ve výši 6.300 Kč. Podpisem kupní smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 

369  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a   

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/116 o výměře cca 22 m2 

k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, Bílina, ve výši 3.300 Kč. Podpisem kupní 

smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

370  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a   

 jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemků p. č. 23/149 

o výměře cca 23 m2 a p. č. 23/180 o výměře cca 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní 

cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, 

Pivovarská 69, Bílina, ve výši 6.900 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

371  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb mezi 

Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace 

ve výši 2.292.800 Kč. Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou 

službou Bílina v roce 2019. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
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372  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a organizací Oblastní charita Most jako příjemcem, na projekt „Azylový 

dům a Noclehárna v Duchcově“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

373  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a organizací Oblastní charita Most jako příjemcem, na projekt Centrum 

„Rodina v tísni”. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

374  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.660.000 Kč Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., jako 

příjemcem, na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2019. Podpisem smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 

375  

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

pozemku p. č. 1867 o výměře cca 238 m2 (zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště) k. ú. 

Bílina. 

 
376  

Snížení prodejní ceny u nepotřebného movitého majetku – osobního automobilu Škoda 

Fabia Combi 6Y s inventárním číslem MUBIH000FTW na částku 39.000 Kč. V případě více 

zájemců se prodej uskuteční formou obálkové metody. 

 
377  

Žádost  o upuštění od vymáhání zbylé části poplatku z prodlení 

za opožděné uhrazené dlužné nájemné ve výši 349.468 Kč. 

 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 

378  

Nabídku   na odprodej pozemku p. č. 87/2 (zastavěná plocha a nádvoří) 

o výměře 430 m2 včetně stavby bez čp/če, pozemku p. č. 88 (zastavěná plocha a nádvoří) 

o výměře 97 m2 včetně stavby bez čp/če , pozemku p. č. 89/2 ( ostatní plocha) o výměře 151 

m2 (ostatní plocha) a pozemku p. č. 89/7 (ostatní plocha) o výměře 8 m2 k. ú. Bílina 

za nabídkovou cenu 5.500.000 Kč. 

379  

Žádost společnosti Profeko, s. r. o. o prodej pozemku p. č. 1651/1 k. ú. Bílina o celkové 

výměře cca 1605 m2. 

380  

Žádost  o prodej části pozemku p. č. 1727/47 o výměře cca 30 m2 k. ú. 

Bílina. 

 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 

381  

Splnění usnesení zastupitelstva města č. 2 z 20.02.2019, kterým bylo radě města uloženo 

zřídit juniorskou komisi. 
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XIII. stahuje z programu 
 

382  

Záměr výkupu pozemku p. č. 1787/1 a p. č. 1800/9 k. ú. Bílina – park v ulici Lidická – 

Římskokatolická farnost – arciděkanství Bílina. 

383  

Zpracování průkazů energetické náročnosti budovy. 

384  

Návrh podkladů pro přípravu Vyhlášky města o regulaci počtu osob v obecních bytech na m2. 

385  

Havarijní stav pěší komunikace v ulici Teplická. 

386  

Žádost o navýšení pracovníka na organizační složku Informační centrum Bílina – 0,5 úvazek 

na pozici „pracovník infocentra“. 

387  

Návrh záměru prodeje pozemků z majetku města určených k výstavbě rodinných domů – 

Bílina-Újezd. 

388  

Návrh smlouvy o spolupráci – projekt REVOLUTION TRAIN. 

389  

Jednorázová finanční podpora Českému rybářskému svazu, z. s. 

 

 

XIV. bere na vědomí 
 

390  

Splnění usnesení rady města č. 121 z 05.02.2019, kterým bylo vedoucímu odboru dopravy 

uloženo prověřit vhodnost umístěného zpomalovacího prahu v ulici Jižní v Bílině, kdy 

zároveň rozhodla předmětný zpomalovací práh ponechat na svém místě. 

391  

Plnění usnesení rady města č. 125 z 05.02.2019, kterým bylo odboru nemovitostí a investic 

uloženo 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. 

392  

Plnění usnesení rady města č. 127 z 05.02.2019, kterým bylo odboru nemovitostí a investic 

uloženo provedení místního šetření v lokalitě poblíž 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. 

393  

Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace k dvěma 

projektům spolufinancovaným z Integrovaného regionálního operačního programu s názvy 

„ZŠ Lidická, odborné učebny a bezbariérové řešení školy“, registrační číslo 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008935, a „ZŠ Za Chlumem, odborná učebna a bezbariérové 

řešení školy“, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008936. 
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394  

Pravidelný přehled přestupků z Mírového náměstí a okolních ulic, včetně způsobu řešení 

za období 02/2019, předkládaný ředitelem Městské policie Bílina. 

395  

Nabídku na zapojení města Bíliny do asociace Národní síť Zdravých měst České republiky.  

396  

Ukončení nájemní smlouvy č. 427 uzavřené dne 11.09.2017 mezi městem Bílina jako 

pronajímatelem a jako nájemcem, z důvodu úmrtí nájemce. 

Nájemní vztah bude ukončen k 31.12.2018. 

397  

Návrh řešení plánované akce s názvem REKO MS BÍLINA – ANTONÍNA SOVY + 1 dle 

předložené projektové dokumentace společnosti ARTECH, s. r. o., Václavské náměstí 

819/43, 110 00 Praha 1, IČ: 25 02 46 71. Navrhovaná řešení se týkají uložení plynovodního 

potrubí a přípojek v lokalitě Teplické Předměstí v ulicích Maxe Švabinského a Antonína 

Sovy, Bílina, za předpokladu, že v místech výkopů v komunikacích a chodníku bude povrch 

opraven v celé šíři komunikace a chodníku. 

398  

Žádost o poskytnutí nebytových prostor Chráněné dílny u Lady Spolku Šance žít, 

Skleničkova 14/19, Bílina. 

399  

Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o možnostech zakoupení 

odpadkových „anti–vandal“ košů a možnostech jejich umístění, analýzu návštěvnosti sauny 

a plánu přípravy sekání zeleně na letošní rok 2019. 

400  

Výsledky poptávky na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení dezinsekčního 

ošetření dřevěných konstrukcí na zimním stadionu v Bílině a souhlasí se zadáním zakázky 

firmě 3D,s. r. o., Ústí nad Labem za cenu 193.300 Kč bez DPH. 

401  

Plnění úkolů ze zápisu rady města z 05.02.2019 odborem kancelář úřadu. 

402  

Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 05.02.2019 odborem stavebního úřadu 

a životního prostředí. 

403  

Plnění úkolů ze zápisu rady města z 05.02.2019 odborem nemovitostí a investic. 

404  

Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 05.02.2019 odborem sociálních věcí 

a zdravotnictví. 

405  

Plnění úkolu ze zápisu rady města konané 05.02.2019 odborem správním a vnitřních věcí.  

406  

Zápis z jednání sociálně zdravotní komise konané 30. ledna 2019 včetně tematického 

a časového plánu jednání sociálně zdravotní komise na I. pololetí roku 2019. 

407  

Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize konané dne 6.2.2019. 
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408  

Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 06.02.2019. 

 
409  

Zápis z jednání komise pro místní média ze dne 13.02.2019. 

410  

Zápis z jednání sociálně zdravotní komise konané dne 18.02.2019. 

411  

Zápis z jednání sportovní komise z 18.02.2019. 

412  

Zápis z jednání školské komise z 18.02.2019. 

413  

Informace ke studijní cestě do Jaderné elektrárny Temelín, pořádané Severočeskými doly, 

a. s., v termínu od 21.03.2019 do 22.03.2019. 

 

XV. nezaujala většinové stanovisko 
 
414  

K návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a Spolkem Leónidás Gym Muay Thai Dubí jako příjemcem ve výši 10.000 Kč 

na nákup sportovních pomůcek, provoz spolku, energie, nájem, cestovné a soustředění 

v roce 2019, na základě žádosti Spolku Leónidás Gym Muay Thai Dubí.  
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RADA MĚSTA 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 

 

I. bere na vědomí 
 
415  

Odstoupení pana Miroslava Adamce z funkce člena dozorčí rady společnosti Hornická 

nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, doručené 05.02.2019.  

 

II. volí 
 

416  

Paní Marcelu Tučkovou a pana Milana Albrechta členy dozorčí rady společnosti Hornická 

nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.  
starostka města 

 

Ing. Marcela Dvořáková v. r.  
místostarostka města 

 


