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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 12. schůze v roce 2019, 
konané 16. července 2019 

 

Usnesení s termínem č.: 
948 ONI, MTSB  bezodkladně 
682 Taj.    28.11. 
1071 ONI   23.04. 
125 ONI   23.04. 
127 ONI   23.04. 
570  ONI   23.04.  

151 ONI   23.04. 
753 OŠKaS  16.07. 
373 ONI   31.08. 
752 ONI   17.09. 
123 KKCR   31.12. 
1061 ONI   31.12.

 

Splněné usnesení č.: 751 
 
Trvalá 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. schvaluje 
 
 
895  
Rozpočtové opatření č. 81/2019 – rozpouštění rezervy na projektové dokumentace ve výši 
299.000 Kč na služby projektová dokumentace k akci „Rekonstrukce školní jídelny 
ZŠ Za Chlumem“. 
 
896  
Rozpočtového opatření č. 100/2019 – přesun finančních prostředků ve výši 30.000 Kč 
v rámci schváleného rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2019, z odd., 
§ 43-42 (sociálně terénní pracovník), položky 5011 (platy zaměstnanců) do odd., § 43-79 
(služby v oblasti sociální prevence), položky 5222 (příspěvky spolkům). 
 
897  
Rozpočtové opatření č. 102/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 174. 000 Kč v kapitole 77 z akce 17-16, DPS 
– sanace vlhkosti 582/27 – pokračování, na novou akci 19-13, Lázně – oprava hudebního 
altánu. 
 
898  
Rozpočtové opatření č. 103/2019 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace o částku 49.600 Kč na opravu střechy nad pavilonem 
1. stupně na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno z rezervy odboru 
školství, kultury a sportu. 
 
899  
Rozpočtové opatření č. 105/2019 – navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, Maxe 
Švabinského 664, příspěvková organizace, o částku ve výši 15.700 Kč na odpisy na nově 
pořízený majetek v roce 2019 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2019 na 
celkovou výši 53.424 Kč na základě žádosti ředitelky mateřské školy. Bude hrazeno 
z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
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900  
Rozpočtové opatření č. 107/2019 – na pořízení licence a služeb aplikace Mobilní rozhlas 
a uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas mezi 
městem Bílina a společností Neogenia, s. r. o., se sídlem Hybešova 42, 602 00 Brno, jako 
poskytovatelem, za cenu ve výši 87.840 Kč bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města.  
 
901  
Rozpočtové opatření č. 108/2019 – přesun finančních prostředků ve výši 20.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2019, z odd., § 43-42 
(sociálně terénní pracovník), položky 5011 (platy zaměstnanců) do odd., § 35-25 (paliativní 
péče – hospic), položky 5222 (příspěvky spolkům). 
 
902  
Rozpočtové opatření č. 109/2019 – přijetí investiční dotace od Ústeckého kraje na projekt 
„Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v Bílině“ ve výši 139.500 Kč. 
 
903  
Rozpočtové opatření č. 110/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dopravy na rok 2019 ve výši 100.000 Kč v kapitole 03 (Odbor dopravy), 
odd. §: 34-21, a to z položky 5137 – Nákup drobného dlouhodobého majetku do položky 
5169 – Nákup ostatních služeb – Dopravní značení. 
 
904  
Rozpočtové opatření č. 111/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic pro rok 2019 ve výši 210.000 Kč z akce č. 19-04 
(Oprava hřiště Tyršova a atletický stadion) na akci č. 19-15 (Parkourové hřiště Za Chlumem). 
 
905  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a spolkem „VESELÝ VENKOV, z. s.“ jako příjemcem ve výši 28.185 Kč na uspořádání 
výstavy, vernisáže a ukázky masopustní veselice 05.10.2019 v Bílině, na základě podané 
žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
906  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Svazem tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizace Bílina, jako 
příjemcem ve výši 20.000 Kč na jednodenní poznávací výlety pro zdravotně a tělesně 
postižené občany města Bíliny v roce 2019. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
907  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Hospic sv. Štěpána, z. s., jako příjemcem, na projekt 
„Lůžková hospicová péče pro občany Bíliny”. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
908  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – viz žádost 
číslo MUBI 25972/2019, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
909  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – viz žádost 
číslo MUBI 26743/2019, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
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910  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a Římskokatolickou farností – arciděkanství 
Bílina, Na Zámku 95/2, 418 01 Bílina, na poskytnutí daru – původní kamenné dlažby 
z Mírového náměstí. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
911  
Uzavření rámcové smlouvy o spolupráci mezi městem Bílina a společností Palmknihy – 
eReading, s. r. o., se sídlem Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4, jako poskytovatelem, 
na základě žádosti vedoucí městské knihovny. Předmětem smlouvy je krátkodobé 
zpřístupnění elektronických knih. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
912  
Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem Bílina a společností Palmknihy 
– eReading, s. r. o., se sídlem Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4, na základě žádosti 
vedoucí městské knihovny. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
913  
Uzavření memoranda o spolupráci mezi Národním institutem pro další vzdělávání a městem 
Bílina v rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání „Strategické řízení 
a plánování ve školách a v územích „(SRP), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283, 
do kterého je zapojena příspěvková organizace Mateřská škola Síbova, Bílina. Podpisem 
memoranda pověřuje starostku města. 
 
914  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o obstarávání produkčního, technického a organizačního 
zabezpečení farmářských trhů v roce 2019 uzavřené mezi městem Bílina jako klientem 
a společností Český um – Artificium Bohemicum, Doksy, jako poskytovatelem. Předmětem 
dodatku je změna termínů konání farmářských trhů v září a říjnu 2019. Podpisem dodatku 
pověřuje starostku města. 
 
915  
Podání žádosti o dotaci z 53. výzvy Integrovaného regionální operačního programu 
vyhlašované pro integrované programy komunitně vedeného místního rozvoje na projekt 
s názvem „Výstavba chodníku podél silnice v ulici Mostecká – Bílina“. 
 
916  
Uzavření smlouvy o poradenské činnosti mezi městem Bílina jako klientem a společností 
BDO Advisory, s. r. o., Praha 8, jako poradcem, jejímž předmětem je zpracování 
ekonomicko-právní analýzy dalšího možného využití lázeňských budov a areálu v Bílině 
na Kyselce. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
917  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování servisních služeb SS/064/2016/JG 
uzavřené mezi městem Bílina jako uživatelem a společností NAM system, a. s., Havířov, 
jako poskytovatelem. Předmětem dodatku je rozšíření poskytovaných služeb a výše poplatku 
za servisní služby. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
918  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a  
jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 2313 o výměře cca 
735 m2 v k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti, 
za cenu dle obálkové metody ve výši 12,50 Kč/m2/rok, tj. 9.187,50 Kč. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
919  
Úplný odpis 65 ks stolních kalendářů pro rok 2019 v celkové hodnotě 6.686 Kč na základě 
žádosti vedoucí informačního centra s tím, že budou využity k propagaci města. 
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920  
Zapojení fondu investic pro Mateřskou školu Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, 
v celkové výši 94.974 Kč na pořízení 2 ks profesionální podpultové myčky s odpadovým 
čerpadlem od firmy GASTROTECHNO GROUP, s. r. o., Majakovského 89/12, Ústí nad 
Labem – Předlice, na základě žádosti ředitelky mateřské školy. 
 
921  
Znění dokumentu Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou. Dokument je 
součástí přípravy k vyhlášení veřejné zakázky k projektu „Obnova silnice Bílina – Kostomlaty 
II. etapa“, který bude financován Ministerstvem financí ČR v rámci Programu k řešení 
ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností 
v Ústeckém a Karlovarském kraji. Podpisem dokumentu pověřuje starostku města. 
 
922  
Bytový pořadník na II. pololetí roku 2019, včetně doplnění bytového pořadníku, dle 
doporučení bytové komise s tím, že do pořadníku bude dále zaevidována žádost  

 
 
923  
Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23 o velikosti 1+1 kategorie „rezerva města“ ul. Tyršova 
320, s , na dobu určitou 6 měsíců. 
 
924  
Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7 o velikosti 1+1 ul. Sídliště Za Chlumem 753, s  

, na dobu určitou jednoho roku, s podmínkou změny trvalého pobytu.  
 
925  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností Dopravní 
společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 06231292, se sídlem Velká 
Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, jako nájemcem, za účelem parkování autobusů 
a užívání Autobusového nádraží Bílina ke vjezdu, stání po dobu výstupu a nástupu 
cestujících a výjezdu autobusů. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, od 31.07.2019 
do 31.12.2020, na část pozemku p. č. 2273 o výměře cca 250 m2 a část pozemku p. č. 
2270/17 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Bílina, na kterých se nachází Autobusové nádraží 
Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
926  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 615 o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřenou 
mezi městem Bílina jako pronajímatelem a  jako nájemcem prostor 
sloužících podnikání na adrese Mírové náměstí 90, Bílina o výměře 123,92 m2. Předmětem 
dodatku č. 1 je změna sídla dle oznámení nájemcem. Podpisem pověřuje starostku města 
Bíliny. 
 
927  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí č. 634 uzavřené mezi městem 
Bílina jako půjčitelem a OB Bílina, se sídlem Komenského 38, 418 01 Bílina jako 
vypůjčitelem. Předmětem dodatku č. 1 je změna označení vypůjčitele a dále změna 
bankovního spojení a čísla účtu vypůjčitele. Podpisem pověřuje starostku města Bíliny.  
 
928  
Zveřejnění záměru výpůjčky pavilonu č. 1 o velikosti zastavěné plochy 463,36 m2 v ulici 
Teplická 555/57, Bílina, pro záměr poskytování sociálních služeb s dobou trvání 
od 01.10.2019 do 31.10.2019. 
 
929  
Harmonogram zpracování a projednávání návrhu rozpočtu na rok 2020, návrhu 
střednědobého výhledu na období 2021–2022. 
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930  
Dodatek č. 1 směrnice č. 3/2018 o zahraničních pracovních cestách, s účinností 
od 01.08.2019, s úpravami dle návrhu členů rady města. 
 
931  
Návrh směrnice č. 6/2019 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek s tím, že dokument 
bude zaslán k vyjádření všem dotčeným subjektům a právnímu zástupci města k vyjádření. 
Připomínky budou projednány na jednání rady města 6. srpna 2019. 
 
932  
Pravidla pro udělování záštity města Bíliny a jeho představitelů, dle návrhu členů rady města.  
 
933  
Prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 1061 z 04.09.2018, kterým rada města 
vzala na vědomí nabídku Bc. Petra Tunky na odkoupení komunikace, veřejného osvětlení 
a vlastního pozemku pod komunikací na p. č. 2085/16 v k. ú. Bílina o výměře 349 m2 
a uložila odboru nemovitostí a investic postupovat dle pravidel pro výkup veřejné 
infrastruktury, a to do 31.12.2019. 
 

II. souhlasí 
 
934  
S realizací projektu s názvem „Zlepšujeme kvalitu vzdělávání“, který bude realizován 
na Základní škole Bílina, Aléská 270, v období od 01.09.2019 do 30.06.2021. 
 
935  
S realizací projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 
s názvem „Všichni společně”, který bude realizován na Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, v období od 01.09.2019 do 31.08.2021. 
 
936  
Se záměrem odprodeje nákladního valníkového automobilu ve vlastnictví Městských 
technických služeb Bílina, zn. Renault – Mascott, s využitím zprostředkovatelské firmy 
VeaCom, s. r. o., formou internetové aukce s tím, že po zajištění odhadní ceny bude 
předložen materiál radě města k odsouhlasení dalších kroků. 
 
937  
Se souhrnným plánem sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina – 
aktualizace prosinec 2018, dle předloženého návrhu. 
 
938  
Se zpracováním projektové dokumentace na změnu užívání prostor v suterénu objektu 
Klubu důchodců, Aléská 265, Bílina, a následné vyčíslení nákladů pro možnost výpůjčky 
těchto prostor. 
 
 

III. zamítá 
 
939  
Žádost Spolku Bártl motosport o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč 
na motocrossové závody Batti MX Cup ve Světci v roce 2019. 
 
940  
Žádost spolku Omnium, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč 
na mezinárodní art festival Bílinale 2019. 
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941  
Žádost  a  o pronájem části pozemku 
p. č. 2313 v k. ú. Bílina. 
 

IV. rozhodla 
 
942  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem „Vybudování 
parkourového hřiště v lokalitě Za Chlumem“, společnosti hřiště.cz, s. r. o., Příkop 838/6, 602 
00 Brno, za cenu dle studie. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
943  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Lázně – oprava 
hudebního altánu“, společnosti Umělecký štukatér Karel Kaliba, Koporeč 37, Most. 
 
944  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výroba a dodání kancelářského nábytku 
do nové kanceláře odboru nemovitostí a investic“ v budově Městského úřadu Bílina, 
na základě poptávkového řízení, firmě Ing. Antonín Fuhrmann, Hrobčice. 
 
945  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na práce s názvem „Dodání a realizace svislého 
dopravního značení v areálu připravovaného dětského dopravní hřiště“ společnosti Značky 
Dubí, s. r. o., se sídlem Ruská 323/94a, 417 02 Dubí 2. 
 
946  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 
a schválit žádost  o přidělení bytu v domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Bílině. 
 
947  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 
a schválit žádost  o přidělení bytu v domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Bílině. 
 
948  
Zrušit dětské hřiště v ulici A. Sovy a zároveň ukládá vedoucí odboru nemovitostí a investic, 
ve spolupráci s ředitelkou Městských technických služeb Bílina, zajistit odstranění 
a uskladnění herních prvků a zároveň vytipovat lokalitu možného jiného umístění na území 
města.        ONI, MTSB – bezodkladně 
 
 

V. ruší 
 
949  
Usnesení rady města č. 707 z 14.05.2019, kterým rada města projednala a doporučila 
schválit záměr odkupu p. č. 23/246 o výměře 28 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny. 
 
 

VI. zřizuje 
 
950  
Pracovní skupinu pro vytvoření nové obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her a zároveň jmenuje pana Františka Weigla 
předsedou této pracovní skupiny. 
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VII. pověřuje 
 
951  
Ing. Karla Matušku, člena rady města, a členy komise pro rozvoj a vize, jednáním s projekční 
kanceláří ohledně koncepce cyklostezek ve městě. 
 
952  
Ing. Radka Zenkera, předsedu komise pro místní média, koordinací implementace projektu 
aplikace Mobilní rozhlas. 
 
 

VIII. navrhuje 
 
953  
Ing. Kateřinu Adamenko, vedoucí odboru nemovitostí a investic, členkou komise 
do připravované veřejné zakázky vyhlašované Ministerstvem financí ČR „Obnova silnice 
Bílina – Kostomlaty II. etapa” zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/20016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a Ing. Renatu Strakovou, 
vedoucí odboru dotací a projektů, její náhradnicí. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
954  
Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 26.083 Kč za nezaplacené 
zbylé dlužné nájemné z důvodu ukončeného soudního vymáhání. 
 
955  
Záměr odkupu pozemku p. č. 401/155 o výměře 304 m2 v k. ú. Bílina–Újezd. 
 
956  
Záměr odkupu pozemku p. č. 1910/8 o výměře 62 m2 v k. ú. Bílina za kupní cenu 22.120 Kč. 
 
957  
Uzavření dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací 
záměru ekologické revitalizace k projektu „Obnova silnice Bílina – Kostomlaty II. etapa“ mezi 
Českou republikou – Ministerstvem financí ČR jako vyhlašovatelem a městem Bílina jako 
žadatelem. Projekt bude financován Ministerstvem financí ČR v rámci Programu k řešení 
ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností 
v Ústeckém a Karlovarském kraji. Podpisem dohody doporučuje pověřit starostku města.  
 
958  
Převod nemovitého majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městských technických 
služeb Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele, kdy předmětem převodu je technické 
zhodnocení nemovitého majetku, objektu správní budovy Městských technických služeb, 
v celkové hodnotě 2.574.247,62 Kč. Podpisem předávacího protokolu doporučuje pověřit 
starostku města. 
 
959  
Převod nemovitého majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městských technických 
služeb Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele, kdy předmětem převodu je technické 
zhodnocení nemovitého majetku, objektu tenisových kurtů na Kyselce, v celkové hodnotě 
102.466,43 Kč. Podpisem předávacího protokolu doporučuje pověřit starostku města. 
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960  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Městskými technickými službami Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, kdy 
předmětem bezúplatného převodu je sportovní aréna Atlanta v ul. Čapkova, s pořizovací 
cenou 1.331.395,07 Kč a dětské hřiště v ul. Kmochova, s pořizovací cenou 1.265.355 Kč. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
 

X.  projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
961  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 394 o výměře 
160 m2 v k. ú. Bílina–Újezd. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
962  
Informaci odboru dotací a projektů o schválení projektu „Obnova silnice Bílina – Kostomlaty 
II. etapa“ na 48. jednání meziresortní komise k realizaci. 
 
 

XII. bere na vědomí 
 
963  
Pravidelný přehled přestupků z Mírového náměstí a okolních ulic, včetně způsobu řešení 
za období 06/2019, předkládaný ředitelem Městské policie Bílina. 
 
964  
Informace o dočasném parkování autobusu společnosti MAZUJ přeprava, s. r. o., Hořovice, 
na autobusovém nádraží, po dobu výluky vlaků, nejpozději do 22.08.2019. 
 
965  
Analýzu monitoringu lokality – dětské hřiště v ulici A. Sovy za období duben – červen 2019, 
předloženou ředitelem Městské policie Bílina. 
 
966  
Informace týkající se obecně závazné vyhlášky č. 10/2015, o regulaci provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her, v souvislosti s podanou žalobou u Krajského 
soudu v Brně proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a informaci týkající 
se rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení obecně závazné vyhlášky č. 10/2015. 
 
967  
Žádost společnosti Člověk v tísni, o. p. s., z 03.06.2019, o prodloužení smlouvy o výpůjčce 
movitého majetku z 08.10.2014, která byla uzavřena na dobu určitou od data podpisu 
smluvních stran do 31.12.2019. 
 
968  
Žádost Spolku přátel modelové železnice Bílina BiMo Bílina a žádost Ženy nejen v sedu, 
z. s., Bílina, o výpůjčku prostor v suterénu objektu Klubu důchodců, Aléská 265, Bílina. 
 
969  
Žádost  o stanovisko k nabídce odprodeje objektu Husitská Bašta.  
 
 
 



Usnesení rady města z 16.07.2019   9 
 
 

970  
Informaci o činnosti dobrovolného svazku obcí Euroregion Labe – Fond malých projektů, 
za období od prosince 2015 do března 2019. 
 
971  
Nabídku Státního statku Jeneč na odkup pozemků s tím, že doporučuje zastupitelstvu města 
schválit záměr odkupu pozemků dle návrhu předloženého odborem nemovitostí a investic.  
 
972  
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o uplynutí období 6 let výkonu práce 
na pracovním místě ředitelky Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková 
organizace. 
 
973  
Informace Ing. Martina Stružky, zástupce společnosti WSA doprava a parkování, s. r. o., 
o krokování sazeb parkovacích automatů ve městě Bílina. 
 
974  
Informaci vedoucího odboru stavebního úřadu a životního prostředí o zahájení veřejného 
projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Bílina. 
 
975  
Návrh možného řešení oplocování bytových domů na území města Bílina, předložený 
Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph.D, architektkou města. 
 
976  
Návrh možného označování provozoven na Mírovém náměstí v Bílině, předložený 
Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph.D, architektkou města. 
 
977  
Informaci vedoucího odboru dopravy o došlých dopisech spolku Dýchej Bílino, z. s,. 
z 19.06.2019, a to ve věci průjezdu nákladních vozidel ul. Pražská v Bílině. 
 
978  
Aktualizovaný rozpočet předškolních, školních a školských příspěvkových organizací: 
Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Základní škola, 
Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, Základní škola, Bílina, 
Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, Mateřská škola Bílina, Maxe 
Švabinského 664, příspěvková organizace, Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, 
příspěvková organizace, Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, Dům 
dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace Základní umělecká škola Gustava Waltera 
Bílina, příspěvková organizace Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková 
organizace, k 31.05.2019. 
 
979  
Aktualizovaný rozpočet Městských technických služeb, příspěvková organizace, 
k 31.05.2019. 
 
980  
Plnění úkolu ze zápisu rady města konané 18.06.2019 Městskou policií Bílina. 
 
981  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 18.06.2019 odborem školství, kultury a sportu.  
 
982  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem nemovitostí a investic. 
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983  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 18.06.2019 odborem dotací a projektů. 
 
984  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 18.06.2019 odborem stavebního úřadu 
a životního prostředí. 
 
985  
Zápis z jednání bytové komise z 26.06.2019 a zároveň vyhodnocení bytového pořadníku za 
I. pololetí roku 2019. 
 
986  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise z 17.06.2019, včetně časového a tematického 
harmonogramu zasedání komise ve II. pololetí roku 2019. 
 
987  
Zápis z jednání komise pro místní média z 19.06.2019. 
 
988  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize z 13.06.2019. 
 
989  
Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 26.06.2019. 
 
990  
Informace odboru sociálních věcí a zdravotnictví z depistáží v ulici M. Švabinského č. p. 665 
a 666. 
 
991  
Splnění usnesení rady města č. 751 z 18.06.2019, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo předložit do dalšího jednání rady města návrh smlouvy se společností BDO 
Advisory, s. r. o., na zpracování ekonomicko-právní analýzy dalšího možného využití 
lázeňských budov a areálu v Bílině na Kyselce. 
 
992  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 ze 24. schůze rady města konané 
dne 13.10.2015, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit odbor dopravy 
pravidelným informováním rady města o plánovaných a případně realizovaných vydání 
povolení k výkopovým pracím na území města Bíliny. 
 
993  
Průběžné plnění usnesení rady města č. 123 z 05.02.2019, kterým bylo komisi pro kulturu 
a cestovní ruch uloženo připravit koncepci informačních stezek ve městě a navigačních 
systémů. 
 
994  
Registraci akce Rozhodnutí o poskytnutí dotace IROP a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace k projektu „Snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 268 + č. p. 269 
v Bílině” vedenému pod identifikačním číslem CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011361 
a k projektu „Snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 270 + č. p. 271 v Bílině“ 
vedenému pod identifikačním číslem CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011362. 
 
995  
Informaci starostky o možnosti navázání spolupráce mezi městem Bílina a chorvatským 
městem Mošcenička Draga a pověřuje starostku města přípravou dalších kroků 
pro spolupráci mezi městy. 
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XIII. stahuje z programu 
 
 
996  
Materiál č. 802 – zakoupení multifunkčního svozového vozidla s rukou na svoz podzemních 
kontejnerů pro Městské technické služby Bílina. 
 
997  
Materiál č. 801 – ukončení operativního leasingu a žádost o zakoupení nového vozidla 
pro Městské technické služby Bílina na leasing. 
 
998  
Materiál č. 840 – zveřejnění záměru výpůjčky nebo pronájmu pavilonu č. 1 – integrované 
centrum prevence na adrese Teplická 555/57 Bílina. 

 
999  
Materiál č. 853 – odvolání žadatele proti rozhodnutí Městských technických služeb Bílina.  
 
1000  
Materiál č. 857 – návrh na snížení prodejní ceny u nepotřebného movitého majetku – přívěs 
nákladní valníkový s tím, že nabídka prodeje bude zveřejněna na inzertních serverech.  
 
1001  
Materiál č. 883 – zadání zakázky malého rozsahu – pronájem kancelářských a skladové 
buňky a mobilní toalety do areálu připravovaného dětského dopravního hřiště. 
 
 

XIV. nezaujala většinové stanovisko 
 
 
1002  
K možnosti vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/lky Mateřské školy Bílina, Maxe 
Švabinského 664, příspěvková organizace.  
 

________________________________________________ 
 

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 
 
1003  
Aktualizovaný rozpočet společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., k 31.05.2019.  
 

 
 
 

 
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 

starostka města 
Ing. Marcela Dvořáková v. r. 

místostarostka města 
 


