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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 14. schůze v roce 2019, 
konané 6. srpna 2019 

 

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

753 OŠKaS  16.07. 
373 ONI   31.08. 
752 ONI   17.09. 
1033   OŠKaS  31.10. 
123 KKCR   31.12. 
1061 ONI   31.12.

 

Splněné usnesení č.: 127 
 
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 
 
 

1005  

Rozpočtové opatření č. 113/2019 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Lidická 31/18, 

okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci ve výši 9.247,50 Kč z dotačního 

programu „Rozvoj EVVO na území Ústeckého kraje v roce 2019” na projekt „Letokruhy“, 

na základě žádosti ředitelky školy. 

 

1006  
Rozpočtové opatření č. 114/2019 – navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina, 

příspěvková organizace, o částku ve výši 19.000 Kč, na odpisy na nově pořízený majetek 

v roce 2019 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2019 na celkovou výši 

80.877 Kč na základě žádosti ředitelky organizace. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, 

kultury a sportu.  

 

1007  
Rozpočtové opatření č. 115/2019 – přesun finančních prostředků v celkové výši 220.000 Kč 

z kapitoly 08 (MěÚ Bílina – vnitřní správa), č. org. 5311, odd. – §: 61–71, pol. 5171 – Opravy 

a údržba do kapitoly 03 (Odbor dopravy), odd. – §: 34–21, pol. 6122 – Stroje, přístroje 

a zařízení a k přesunu finančních prostředků ve výši 190.000 Kč, a to v rámci jednoho odd. – 

§ schváleného rozpočtu odboru dopravy na rok 2019 a tedy z odd. – §: 34–21, pol. 5164 – 

Nájemné – pronájem kontejnerů do pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení. 

 

1008  

Rozpočtové opatření č. 117/2019 – přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče 

ve výši 56.000 Kč v kalendářním roce 2019 z Krajské pobočky Úřadu práce ČR. 

1009  

Rozpočtové opatření č. 118/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu Kulturního centra Bílina, organizační složky města, ve výši 95.000 Kč, na základě 

žádosti vedoucí této složky. 
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1010  

Rozpočtové opatření č. 123/2019 – rozpuštění rezervy z DINA ve výši 75.000 Kč na stavební 

práce k akci „Dílčí opravy plavecké haly v Bílině“. 

1011  

Záměr pronájmu pozemku p. č. 130/1 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Bílina, dle směrnice 

č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 

1012  
Zveřejnění záměru výpůjčky movitých věcí, souboru vnitřního vybavení, v celkové hodnotě 

2.032.604 Kč na adrese Teplická č. p. 918, 418 01 Bílina, pro využití poskytování sociálních 

služeb ve prospěch příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit  dle podmínek 

stanovených dotačním programem. 

1013  

Zveřejnění záměru výpůjčky nemovitých věcí prostor stavby pavilonu č. 1 o výměře 

podlahové plochy 831,40 m2 na adrese Teplická č. p. 918, Bílina PSČ 418 01, která je 

součástí pozemku parcelní č. 1683/229 (zastavěná plocha a nádvoří) pro využití – 

poskytování sociálních služeb ve prospěch příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit  

dle podmínek stanovených dotačním programem. 

1014  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí uzavřené 08.10.2014 mezi 

městem Bílina jako půjčitelem a společností Člověk v tísni, o. p. s., jako vypůjčitelem, kdy 

předmětem dodatku je zkrácení doby výpůjčky movitých věcí z 31.12.2019 na 31.10.2019.  

Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

1015  

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Animoterapie 

v Hornické nemocnici s poliklinikou, mezi Nadací ČEZ jako poskytovatelem a městem Bílina 

jako příjemcem. Předmětem dodatku č. 2 je přesun části nákladů mezi jednotlivými 

položkami plánu čerpání. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

1016  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 

a spolkem Draci Bílina, z. s., jako příjemcem ve výši 20.000 Kč na projekt Bruslení pro školy 

a školky – pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Bílině, v období září až prosinec 

2019, s tím, že finanční prostředky budou poskytnuty místo žadateli přímo Městským 

technickým službám Bílina, příspěvkové organizaci. Bude hrazeno z rezervy sportu. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

1017  

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 69132995/1 pro odběrné 

místo Mateřská škola M. Švabinského 664, Teplické Předměstí, Bílina, k. ú. Bílina, č. parcely 

1683/106, mezi městem Bílina jako odběratelem a společností Severočeské vodovody 

a kanalizace, a. s., se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 Teplice, jako 

provozovatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

1018  

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající ve zřízení 

komunikačního vedení a zařízení, které se dotkne pozemku p. č. 1727/25 v k. ú. Bílina, mezi 

městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností Česká telekomunikační 

infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, jako stranou 

budoucí oprávněnou ze služebnosti zastoupenou na základě plné moci společností Blanka 

Výravová, TELKOMPROJEKT, se sídlem Vinařská 739/14, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem. 

Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za cenu 

50 Kč/bm + DPH, dále 500 Kč za umístění sloupku NN měření + DPH. Rada města zároveň 
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souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města.  

1019  

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající ve zřízení 

komunikačního vedení a zařízení, které se dotkne pozemku p. č. 256 v k. ú. Bílina, mezi 

městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností Česká telekomunikační 

infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, jako stranou 

budoucí oprávněnou ze služebnosti zastoupenou na základě plné moci Blankou Výravovou, 

TELKOMPROJEKT, se sídlem Vinařská 739/14, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem. Služebnost 

bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za cenu 50 Kč/bm + 

DPH, dále 500 Kč za umístění sloupku NN měření + DPH. Rada města zároveň souhlasí 

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

1020  

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající ve zřízení 

komunikačního vedení a zařízení, které se dotkne pozemku p. č. 269/191 v k. ú. Bílina, mezi 

městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností Česká telekomunikační 

infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, jako stranou 

budoucí oprávněnou ze služebnosti zastoupenou na základě plné moci Blankou Výravovou, 

TELKOMPROJEKT, se sídlem Vinařská 739/14, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem. Služebnost 

bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za cenu 50 Kč/bm + 

DPH, dále 500 Kč za umístění sloupku NN měření + DPH. Rada města zároveň souhlasí 

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

1021  

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající ve zřízení 

komunikačního vedení a zařízení, které se dotkne pozemku p. č. 380/30 v k. ú. Bílina, mezi 

městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností Česká telekomunikační 

infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, jako stranou 

budoucí oprávněnou ze služebnosti zastoupenou na základě plné moci Blankou Výravovou, 

TELKOMPROJEKT, se sídlem Vinařská 739/14, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem. Služebnost 

bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za cenu 50 Kč/bm + 

DPH, dále 500 Kč za umístění sloupku NN měření + DPH. Rada města zároveň souhlasí 

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

1022  

Normativní ukazatele ostatních neinvestičních výdajů na dítě/žáka, podle kterých bude 

zpracován rozpočet v mateřských a základních školách zřizovaných městem Bílina na rok 

2020 ve výši 2.684 Kč v mateřských školách a ve výši 1.980 Kč v základních školách.  

1023  

Přijetí finančního daru ve výši 61.390 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 

Vlastislavova 152/4, Praha 4, pro Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, 

příspěvková organizace na projekt „Obědy pro děti“ na školní rok 2019/2020, na základě 

žádosti ředitelky školy. 

 

1024  

Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – osobní stolní počítač LG (datum 

pořízení 11.06.2006) za prodejní cenu 763 Kč,  

1025  

Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – monitor Benq LCD 19 (datum pořízení 

22.06.2010) za prodejní cenu 399 Kč,  
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1026  

Podání žádosti o změnu kapacity sociální služby a žádosti o nové místo poskytování sociální 

služby zařazené v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje u Pečovatelské služby 

Bílina. Podpisem žádosti pověřuje starostku města. 

1027  

Úpravu platu Mgr. Barboře Schneiderové, ředitelce Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, 

okres Teplice, příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dle 

návrhu vedoucí odboru školství, kultury a sportu, s účinností od 01.09.2019. 

1028  

Úpravu platu Ing. Bc. Ladislavě Pěchové, ředitelce Mateřské školy, Bílina, Maxe 

Švabinského 664, příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dle 

návrhu vedoucí odboru školství, kultury a sportu, s účinností od 01.09.2019. 

 

1029  

Účast ředitelky Městských technických služeb Bílina na odborném zájezdu do Německa 

ve dnech 25.09.2019 – 28.09.2019. 

1030  

Využití rezervního fondu Městských technických služeb Bílina na složení akontace ve výši 

200.000 Kč na zakoupení osobního vozidla pro Městské technické služby Bílina. Leasingové 

splátky budou hrazeny z rezervního fondu Městských technických služeb Bílina.  

1031  

Účast Ing. Marcely Dvořákové, místostarostky města, na zahraniční pracovní cestě 

do Jaraczewa (Polsko), která se uskuteční od 16.08.2019 – 19.08.2019. 

 

II. souhlasí 
 

1032  

S udělením výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě pro školní rok 2019/2020 Základní 

škole, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, v souladu s § 23 odst. 5 

zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti ředitelky 

a za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou 

splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

1033  

S návrhem na umístění pietního místa k 30. výročí Sametové revoluce v parku za Husitskou 

baštou a zároveň ukládá odboru školství, kultury a sportu zajistit realizaci.  

OŠKaS – 31.10. 

1034  

S doplněním dalších oborů k živnostenskému oprávnění města Bíliny s předmětem 

podnikání: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ 

a to oboru „Reklamní činnost, marketing a mediální zastoupení“ a oboru „Provozování 

cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“. Podpisem 

změnového listu pověřuje starostku města. 

1035  

S využitím zprostředkovatelské firmy VeaCom, s. r. o., na odprodej nákladního valníkového 

automobilu zn. Renault – Mascott formou internetové aukce. 
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III. zamítá 
 
1036  

Žádost  o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč 

na uspořádání rockového koncertu kapely ZEPPELINIANS, který se koná 01.10.2019 

v Restauraci Moskva v Bílině. 

 

IV. rozhodla 
 

1037  

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Dodávka a instalace 

plynového etážového topení v ulici 5. května, Bílina (část 1)“, je nabídka společnosti ESOX 

ETC, s. r. o., Račín 50, 592 11 Račín, IČ 26901595. Druhou v pořadí je nabídka 

KESPOGAS, s. r. o., Na Vinici 803, 400 07 Ústí nad Labem, IČ 64052613. Zároveň pověřuje 

starostku města podpisem smlouvy. 

1038  

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Dodávka a instalace 

plynového etážového topení v ulici 5. května, Bílina (část 2)“, je nabídka společnosti ESOX 

ETC, s. r. o., Račín 50, 592 11 Račín, IČ 26901595. Druhou v pořadí je nabídka 

KESPOGAS, s. r. o., Na Vinici 803, 400 07 Ústí nad Labem, IČ 64052613. Zároveň pověřuje 

starostku města podpisem smlouvy. 

1039  

Zadat zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem: „Dílčí opravy plavecké haly 

v Bílině“, společnosti Petr Arpáš, s. r. o., Sadová 40, Bílina 418 01, IČ 27280012. 

1040  

Zadat zakázku malého rozsahu na údržbu „Čištění Lukovského potoka“, na základě 

poptávkového řízení společnosti Lesors, s. r. o., Dubská 311/9, 417 01 Dubí 1, IČ:28692403.  

1041  

Zadat zakázku malého rozsahu na dodávky jednoho skladového a dvou kancelářských 

kontejnerů, kdy tyto budou využity v areálu připravovaného dětského dopravního hřiště 

v Bílině, společnosti TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o., se sídlem Pražská 264, 274 01 

Slaný, IČ 49551655. Druhou v pořadí je nabídka společnosti AB–CONT, s. r. o., se sídlem 

Kladská 465/4, 500 03 Hradec Králové, IČ 27482341. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

1042  

Zadat zakázku malého rozsahu na akci „Malířské práce v budově městské knihovny, 

pobočka M. Švabinského“ na základě poptávkového řízení, firmě Löv Pavel, Za Chlumem 

731/18, Bílina. 

1043  

Vypsat veřejnou zakázku na pojištění majetku, odpovědnosti a pojištění vozidel města Bíliny.  

1044  

Ocenit občany za dlouholetý přínos pro město v rámci akce „Bílinské slavnosti – Den 

horníků“ dle návrhů členů rady města. 
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V. ruší 
 
1045  

Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava ploch u garáží 

hromadného stání v ulici Čapkova – vrchní patro“, z důvodu překročení maximální 

předpokládané ceny dle výzvy zadavatele účastníky zadávacího řízení.  

 
 

VI. pověřuje 
 
1046  

Starostku města zahájením jednání o vzájemném uznávání seniorpasů mezi ostatními městy 

v regionu a městem Bílina. 

 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
1047  
Rozpočtové opatření č. 120/2019 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku ve výši 793.300 Kč přijetím doplatku neinvestiční dotace z MPSV ČR na pokrytí 

výdajů na činnost sociálně–právní ochrany dětí v roce 2019. 

1048  

Rozpočtové opatření č. 121/2019 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku ve výši 2.359.400 Kč přijetím neinvestiční dotace z MPSV ČR na pokrytí výdajů na 

činnost sociálně–právní ochrany dětí v roce 2019. 

1049  

Rozpočtové opatření č. 122/2019 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku ve výši 1.238.099 Kč přijetím neinvestiční dotace z MPSV ČR na výkon sociální 

práce v roce 2019. 

1050  

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 doplnění mobiliáře (2 ks laviček s opěradlem) 

na workoutovém hřišti na Kyselce na pozemkové parcele č. 1896/1 v celkové hodnotě 

18.126,50 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

1051  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej 

pozemku p. č. 1979/1 o výměře 347 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě 

znaleckého posudku č. 56/3986/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, 

Bílina, ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 104.100 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 

starostku města. 

1052  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a Českou republikou – Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/2, Nové  

Město, 128 00 Praha 2, jako prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je odkup pozemku 

p. č. 167 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 170 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 171 v k. ú. Bílina 

za kupní cenu 334.500 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
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1053  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a 

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1769/4 o výměře 2 m 2 

v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 65/3995/2019 

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 450 Kč/m2, tj. celkem 

900 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

1054  

Záměr odkupu pozemku pozemku p. č. 144/1 o výměře 413 m2 v k. ú. Bílina, za cenu 

stanovenou na základě znaleckého posudku. 

1055  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

, jejímž předmětem je prodej 

nepotřebného nemovitého majetku – přívěs nákladní valníkový, zn. MARO 5B s inventárním 

číslem MUBIH000FTW, za odhadní cenu 11.800 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města.  

 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
1056  
Žádost společnosti Člověk v tísni, o. p. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města 

ve výši 250.000 Kč na projekt „Sociální služby prevence Člověk v tísni, o. p. s.“ 

 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zrušit 
 
1057  
Usnesení č. 123 z 12.06.2019, kterým bylo schváleno uzavření darovací smlouvy – darování 

nemovitých věcí č. 13/2019, kdy předmětem smlouvy je převod spoluvlastnického podílu o 

celkové velikosti 1/3 k pozemku p. č. 882/2 o výměře 33 m2 a p. č. 2889/1 o výměře 3 628 m2 

k. ú. Bílina mezi  

 a městem Bílina jako obdarovaným. Podpisem smlouvy byla 

pověřena starostka města. 

 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
 
1058  

Nevyplácet odměnu  za členství v sociálně zdravotní komisi, 

na základě jeho odmítnutí této odměny. 

 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
1059  

Informaci o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2019. 

1060  
Právní rozbor ke schválené darovací smlouvě mezi u 

 a městem Bílina jako obdarovaným, jejímž předmětem byl převod 

spoluvlastnických podílů o celkové velikosti 1/3 k pozemku p. č. 882/2 o výměře 33 m2 a p. č. 

2889/1 o výměře 3 628 m2 vše v k. ú. Bílina. 
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XII. bere na vědomí 
 
1061  

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

uloženo 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 postup, případně učinit vhodná opatření, vedoucí k eliminaci 

možného nebezpečí. 

1062  
Plnění usnesení rady města č. 948/2019 z 16.07.2019, kterým bylo uloženo zrušit dětské 

hřiště v ulici A. Sovy a vedoucí odboru nemovitostí a investic ve spolupráci s ředitelkou 

Městských technických služeb Bílina uloženo zajistit odstranění a uskladnění herních prvků 

a vytipovat lokalitu možného jiného umístění na území města. 

1063  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden 

– červen 2019 a plnění příjmů za toto období. 

1064  

Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 16.07.2019 odborem dopravy. 

1065  

Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 16.07.2019 odborem nemovitostí a investic.  

1066  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 16.07.2019 Městskými technickými službami 

Bílina. 

1067  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 16.07.2019 odborem stavebního úřadu 

a životního prostředí. 

 

1068  

Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 16.07.2019 odborem školství, kultury a sportu. 

 

1069  
Návrh odboru nemovitostí a investic zařadit akci s názvem „Oprava sportovního povrchu 

na ZŠ Aléská, Bílina“ do plánovaného rozpočtu na rok 2020, přičemž zadávací řízení 

na výběr dodavatele bude připraveno na první kvartál roku 2020. 

1070  

Zápis z jednání sociálně zdravotní komise z 03.07.2019. 

1071  

Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 10.7.2019. 

1072  

Prezentaci architektky města Ing. arch. Veroniky Šindlerové, Ph.D. 

1073  

Žádost  o akceptaci seniorpasů Bíliny v Teplicích. 

1074  
Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů 

v katastrálním území Jablonec u Libčevsi. 
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1075  
Vyjádření Pečovatelské služby Bílina, Domu dětí a mládeže a  k možnosti 

využití stavby č. p. 462 v ul. Teplická, která je součástí pozemku p. č. 1191 v k. ú. Bílina.  

1076  

Informaci vedoucí odboru správního a vnitřních věcí o jmenování velitele Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Bílina pana Miroslava Doležala, a to k 22.07.2019. 

 
 

 
 
 

 
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 

starostka města 
Ing. Marcela Dvořáková v. r. 

místostarostka města 
 


