
Usnesení rady města z 17.12.2019   1 
 
 

R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 24. schůze v roce 2019, 
konané 17. prosince 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. 

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

 
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 
 
1493  

Rozpočtové opatření č. 183/2019 – přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče 

ve výši 12.000 Kč za kalendářní rok 2019 z Krajské pobočky Úřadu práce ČR. 

1494  
Rozpočtové opatření č. 184/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 75.000 Kč, kapitola 07– bytové hospodářství 

z položky 5154 na položku 5151. 

1495  
Rozpočtové opatření č. 185/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí kapitola 08 odd. § 55 12 požární ochrana – 

dobrovolná část, odd. § 61 12 odměny zastupitelům a odd. § 61 71 vnitřní správa v celkové 

výši 618.000 Kč. 

1496  

Rozpočtové opatření č. 186/2019 – přijetí finančního daru od Severočeských dolů, a. s., 

Chomutov na zakoupení vánoční výzdoby do centra města ve výši 230.000 Kč. 

1497  

Rozpočtové opaření č. 187/209 – snížení příjmové a výdajové části rozpočtu dotace 

z Ministerstva vnitra na víkendové pobyty OSPOD ve výši 29.181 Kč 

1498  
Rozpočtové opatření č. 188/2019 – snížení příjmové a výdajové části rozpočtu dotace 

městské policie o 60.000 Kč na asistenty prevence kriminality a o 1.650 Kč na forenzní 

značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek. 
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1499  
Rozpočtové opatření č. 189/2019 – navýšení příjmové části rozpočtu o přijatý transfer 

od obce Hrobčice za výkon státní správy ve výši 2.000 Kč a snížení financování upraveného 

rozpočtu 2019 – snížení rozpočtového schodku. 

1500  

Rozpočtové opatření č. 190/2019 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 

824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 54.800 Kč na opravu střechy 

nad družinami, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno z rezervy pro školy 

v přírodě a lyžařské výcviky. 

1501  

Rozpočtové opatření č. 191/2019 – navýšení rozpočtu Centrální školní jídelně, Nábřeží 381, 

příspěvková organizace, o částku ve výši 4.100 Kč na opravu kanalizace – prasklé odpadní 

roury ve skladu školní jídelny, na základě žádosti ředitelky školní jídelny. Bude hrazeno z 

rezervy pro školy v přírodě a lyžařské výcviky. 

1502  
Rozpočtové opatření č. 192/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru správního a vnitřních ve výši 21.000 Kč kapitoly 08 na ubytování osob v 

souvislosti s mimořádnou situací – požár obytného domu v Sídlišti Za Chlumem 723. 

 

1503  

Rozpočtové opatření č. 193/2019 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Za Chlumem 

824, okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z MŠMT z Programu 

Podpory zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků, 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na projekt „Pořízení schodolezu“ ve výši 

115.676 Kč, na základě žádosti základní školy. 

1504  
Uzavření smlouvy o vypořádání závazků mezi městem Bílina a , 

z důvodu uveřejnění smlouvy, včetně přílohy, v registru smluv. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

1505  
Uzavření smlouvy o vypořádání závazků mezi městem Bílina a společností INVEST–STAR, 

s. r. o., Bílina, z důvodu uveřejnění smlouvy, včetně přílohy, v registru smluv. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

1506  
Uzavření smlouvy o vypořádání závazků mezi městem Bílina a společností HAGS Praha, 

s. r. o., z důvodu uveřejnění smlouvy, včetně přílohy, v registru smluv. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

1507  

Uzavření smlouvy o spolupráci při prodeji vstupenek mezi městem Bílina, Kulturní centrum 

Bílina, organizační složka města, jako partnerem, a společností IRSnet CZ, s. r. o., 

Politických vězňů 934/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 26732122, jako poskytovatelem. 

Podpisem smlouvy, včetně formulářů pro zadání akcí, pověřuje vedoucí Kulturního centra 

Bílina.  

1508  
Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem Bílina jako zákazníkem 

a společností CCS Česká společnost pro platební karty, s. r. o., jako poskytovatelem. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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1509  
Uzavření smlouvy o provádění servisu, údržby a oprav městského kamerového dohlížecího 

systému mezi městem Bílina jako objednatelem a firmou Petr Janouch, se sídlem 

Na Maninách 103, Dobrovíz, IČ: 65396260, jako zhotovitelem. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

1510  

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina jako objednavatelem a Bc. Davidem Kubalíkem, se 

sídlem Jimlín č. p. 242, 440 01 Louny, IČ: 70699789, jako provozovatelem, jejímž 

předmětem je zajištění péče o psy pro rok 2020. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

1511  

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina jako objednavatelem a Bc. Davidem Kubalíkem, se 

sídlem Jimlín č. p. 242, 440 01 Louny, IČ: 70699789, jako provozovatelem, jejímž 

předmětem je zajištění péče o kočky pro rok 2020. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

1512  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a paní Lenkou 

Glabazňovou jako vypůjčitelem, na notebook VisionBook s inv. číslem MUBIH000UUSS v 

celkové pořizovací ceně 7.981,16 Kč. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou (po 

dobu trvání výkonu funkce vypůjčitele – členka Zastupitelstva města Bíliny), s účinností ode 

dne podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

1513  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a Mgr. Evou Böhmovou, na notebook 

Lenovo s inv. číslem MUBIH000U6O0 v celkové pořizovací ceně 12.736,84 Kč. Smlouva 

o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou (po dobu trvání pracovního poměru vypůjčitele), 

s účinností ode dne podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

1514  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a   jako 

obdarovanou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 8.190 Kč na úhradu 

nákladů spojených s ubytováním po požáru domu Bílina, Sídliště Za Chlumem 723. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

1515  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a  jako 

obdarovanou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 12.530 Kč na úhradu 

nákladů spojených s ubytováním po požáru domu Bílina, Sídliště Za Chlumem 723. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

1516  
Uzavření dodatku č. 12 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti – Region 

č. 1552569079 mezi městem Bílina jako pojistníkem a Generali Pojišťovnou, a. s., jako 

pojistitelem. Předmětem dodatku je připojištění jízdních kol a svislého dopravního značení 

umístěných na dětském dopravním hřišti, s účinností od 01.01.2020. Podpisem dodatku 

pověřuje starostku města. 

1517  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb 1BOX RACK/031/2016/JG 

provozování Pultu centralizované ochrany uzavřené 16.03.2016 mezi městem Bílina jako 

uživatelem a NAM systém, a. s., jako poskytovatelem. Předmětem dodatku je změna služby 

NSG dohled na službu NSG agentura, která podporuje přenos dat. Podpisem dodatku 

pověřuje starostku města. 
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1518  
Uzavření dodatků č. 1 k Memorandům o spolupráci škol uzavíraných v rámci projektu 

„Vybudování odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina“, mezi městem 

Bílina jako realizátorem projektu a Základní školou Aléská jako spolupracující školou 

a Mateřskou školou M. Švabinského, Mateřskou školou Čapkova, Základní školou Za 

Chlumem, Základní školou Lidická jako partnerskými školami. Předmětem dodatků je 

prodloužení platnosti memoranda do 31.12.2026. Podpisem dodatků pověřuje starostku 

města. 

1519  

Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0100419355 Za Chlumem 751 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

1520  

Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0101297503 Mírové náměstí 21 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

1521  
Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0101396388 Žižkovo náměstí 58 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

1522  
Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0101551796 Tyršova 320 Bílina. 

Podpisem pověřuje starostku města. 

1523  

Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0100419329 Za Chlumem 823 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

1524  

Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0100419259 Želivského 54/17 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

1525  
Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0100419260 Mírové náměstí 46 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

1526  
Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0100419354 Za Chlumem 751 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

1527  

Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0100419422 TP 555 pavilon 1 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

1528  
Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0101296455 Seifertova 1 Bílina. 

Podpisem pověřuje starostku města. 

1529  
Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0100419261 Břežánská 49 Bílina. 

Podpisem pověřuje starostku města. 

1530  
Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0100419233 SUNN 675 – 677/1 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 
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1531  
Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0100419234 SUNN 675 – 677/1 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

1532  

Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0100419327 Za Chlumem 820 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

1533  

Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0100419257 Břežánská 50 Bílina. 

Podpisem pověřuje starostku města. 

1534  
Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0101297505 Mírové náměstí 21 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

1535  
Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0100419189 KD Aléská 265 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

1536  

Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0100419188 KD Aléská 265 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

1537  

Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0100419418 A. Sovy krček Bílina. 

Podpisem pověřuje starostku města. 

1538  
Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0100419409 Havířská 583 Bílina. 

Podpisem pověřuje starostku města. 

1539  
Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0100419407 Havířská 582 Bílina. 

Podpisem pověřuje starostku města. 

1540  

Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0100419408 Havířská 583 Bílina. 

Podpisem pověřuje starostku města. 

1541  
Ceník tepelné energie od 01.01.2020 pro odběrné místo č. 0100419406 Havířská 582 Bílina. 

Podpisem pověřuje starostku města. 

1542  
Ceník přijímaných odpadů na rok 2020 na sběrném dvoře, předložený Městskými 

technickými službami Bílina. 

1543  
Rozpočet Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, na rok 2020, v této 

výši:  

Celkové výnosy ve výši 89.526 Kč  

Celkové náklady ve výši 88.216 Kč.  

 

1544  
Střednědobý výhled rozpočtu Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, 

na rok 2021, 2022 v této výši:  

rok 2021:  

Celkové výnosy ve výši 89.524 Kč  
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Celkové náklady ve výši 88.214 Kč  

rok 2022:  

Celkové výnosy ve výši 89.593 Kč  

Celkové náklady ve výši 88.283 Kč. 

 

1545  
Rozpočet Hornické nemocnice s poliklinikou, spol. s r. o., na rok 2020 v této výši:  

Celkové výnosy ve výši 109.750 Kč  

Celkové náklady ve výši 109.735 Kč. 

 

1546  
Střednědobý výhled rozpočtu Hornické nemocnice s poliklinikou, spol. s r. o., na rok 2021, 

2022 v této výši:  

rok 2021:  

Celkové výnosy ve výši 111.847 Kč  

Celkové náklady ve výši 111.760 Kč  

rok 2022:  

Celkové výnosy ve výši 111.847 Kč  

Celkové náklady ve výši 111.760 Kč. 

 

1547  

Rozpočet na rok 2020 těchto příspěvkových organizací:  

a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace  

celkové výnosy ve výši 11.159 Kč,  

celkové náklady ve výši 11.159 Kč  

 

b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace  

celkové výnosy ve výši 13.227 Kč,  

celkové náklady ve výši 13.227 Kč  

 

c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace  

celkové výnosy ve výši 16.935 Kč,  

celkové náklady ve výši 16.935 Kč  

 

d) Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace  

celkové výnosy ve výši 24.115 Kč,  

celkové náklady ve výši 24.115 Kč  

 

e) Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace  

celkové výnosy ve výši 42.406 Kč,  

celkové náklady ve výši 42.406 Kč.  

 

f) Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace  

celkové výnosy ve výši 40.609 Kč,  

celkové náklady ve výši 40.609 Kč  

 

g) Základní umělecká škola Gustava Waltera, příspěvková organizace  

celkové výnosy ve výši 6.990 Kč,  

celkové náklady ve výši 6.990 Kč  

 

h) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace  

celkové výnosy ve výši 3.937 Kč,  

celkové náklady ve výši 3.937 Kč  
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i) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace  

celkové výnosy ve výši 11.747 Kč,  

celkové náklady ve výši 11.747 Kč. 

 

1548  
Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 – 2022 těchto příspěvkových organizací:  

a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace  

rok 2021:  

Celkové výnosy ve výši 10.676 tis. Kč,  

Celkové náklady ve výši 10.676 tis. Kč  

rok 2022:  

Celkové výnosy ve výši 10.675 tis. Kč,  

Celkové náklady ve výši 10.675 tis. Kč  

 

b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace  

rok 2021:  

celkové výnosy ve výši 12.482 tis. Kč,  

celkové náklady ve výši 12.482 tis. Kč  

rok 2022:  

celkové výnosy ve výši 12.482 tis. Kč,  

celkové náklady ve výši 12.482 tis. Kč  

 

c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace  

rok 2021:  

celkové výnosy ve výši 17.049 tis. Kč,  

celkové náklady ve výši 17.049 tis. Kč  

rok 2022:  

celkové výnosy ve výši 17.035 tis. Kč,  

celkové náklady ve výši 17.035 tis. Kč  

 

d) Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace  

rok 2021:  

celkové výnosy ve výši 24.906 tis. Kč,  

celkové náklady ve výši 24.906 tis. Kč.  

rok 2022:  

celkové výnosy ve výši 24.920 tis. Kč,  

celkové náklady ve výši 24.920 tis. Kč  

 

e) Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace  

rok 2021:  

celkové výnosy ve výši 45.985 tis. Kč,  

celkové náklady ve výši 45.985 tis. Kč.  

rok 2022:  

celkové výnosy ve výši 48.751 tis. Kč,  

celkové náklady ve výši 48.751 tis. Kč.  

 

f) Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace  

rok 2021:  

celkové výnosy ve výši 44.774 tis. Kč,  

celkové náklady ve výši 44.774 tis. Kč  

rok 2022:  

celkové výnosy ve výši 48.511 tis. Kč,  

celkové náklady ve výši 48.511 tis. Kč  
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g) Základní umělecká škola Gustava Waltera, příspěvková organizace  

rok 2021:  

celkové výnosy ve výši 6.863 tis. Kč,  

celkové náklady ve výši 6.863 tis. Kč  

rok 2022:  

celkové výnosy ve výši 6.863 tis. Kč,  

celkové náklady ve výši 6.863 tis. Kč  

 

h) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace  

rok 2021:  

celkové výnosy ve výši 3.937 tis. Kč,  

celkové náklady ve výši 3.937 tis. Kč  

rok 2022:  

celkové výnosy ve výši 3.937 tis. Kč,  

celkové náklady ve výši 3.937 tis. Kč  

 

i) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace  

rok 2021:  

celkové výnosy ve výši 12.284 tis. Kč,  

celkové náklady ve výši 12.284 tis. Kč  

rok 2022:  

celkové výnosy ve výši 13.082 tis. Kč,  

celkové náklady ve výši 13.082 tis. Kč 

 

1549  
Zapojení fondu investic pro Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková 

organizace v celkové výši 51.909 Kč včetně DPH na pořízení barevného multifunkčního 

tiskového zařízení od firmy Lukáš Černý – Copyserviz, Mezivrší 33, 147 00 Praha 4, 

IČ: 71587047 na základě žádosti ředitelky základní školy. 

1550  

Podání žádosti o dotaci do 126. výzvy OPŽP na projekt „Vybudování podzemních kontejnerů 

pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina“, a to ve variantě č. 1, 

v níž budou k proplacení z dotace nárokovány náklady na 3 kontejnerová stání. 

1551  

Podání žádosti o dotaci na podporu sociální práce ze státního rozpočtu na podporu sociální 

práce pro rok 2020. 

1552  
Celkem 3 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v Městské policii Bílina na rok 

2020.  

1553  
Projekt Senioři u přechodů a zároveň navýšení o čtyři pracovní místa u Městské policie 

Bílina pro seniory, dle zpracované rozvahy komise pro bezpečnost a prevenci kriminality. 

1554  

Pravidla pro vyplácení náborového příspěvku strážníkům Městské policie Bílina, dle návrhu  

předloženého ředitelem Městské policie Bílina, s účinností od 01.01.2020. 

1555  

Změnu kategorie užívání bytu č. 5 „bezbariérový“ na kategorii „běžný” v Zeleném domě, 

ul. Tyršova 320/10. 

 



Usnesení rady města z 17.12.2019   9 
 
 

1556  
Žádost  o přidělení bytu číslo 17 v Domě se soustředěnou 

pečovatelskou službou Bílina na adrese Havířská 583/28, Bílina . 

 

1557  
Užívání sklepního prostoru o výměře 20,80 m2 umístěného ve společných prostorech 

bytového domu na adrese Mírové náměstí 90/15, Bílina, , 

s podmínkou stálého větrání a zajištění montáže lehké uzamykatelné mříže na stávající 

zárubeň na vlastní náklady. 

1558  
Směrnici č. 1/2020 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek, dle předloženého návrhu, 

s účinností od 01.01.2020. 

1559  

Návrh na zápis do kroniky města Bílina za rok 2018. 

 

II. zamítá 
 
1560  

Opakovanou žádost na vybudování komunikace, 

chodníku a veřejného osvětlení v ulici Pod Bořní. 

 

III. rozhodla 
 
1561  

Připravit zadávací řízení na rekonstrukci splaškové kanalizace podle varianty číslo 

1) STUDIE TLAKOVÉ KANALIZACE. Příprava zadávacího řízení bude realizována 

po schválení plánovaného rozpočtu investic na rok 2020. 

1562  

Stáhnout žádost o dotaci podanou do 68. výzvy IROP prostřednictvím integrované výzvy 

MAS Serviso, o. p. s., na projekt s názvem „Vybudování odborné učebny a modernizace 

datové sítě ZŠ Aléská, Bílina“. 

1563  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 

zákona č. 124/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“), u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku 

v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební 

práce na akci „Provádění elektroinstalačních prací, revizí na elektrických zařízeních 

a zajišťování havarijních oprav“. 

IV. ruší 
 
1564  
Usnesení rady města č. 1374 z 26.11.2019, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření 

č. 174/2019 – navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace 

o průtokovou dotaci z MPSV na realizaci projektu „Příměstské tábory DDM Bílina“ ve výši 

538.165,50 Kč, z důvodu zaslání finančních prostředků až v roce 2020. 
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V. pověřuje 
 
 

1565  

Mgr. Ivu Zábojníkovou jako kontaktní osobu k podání žádosti o dotaci, změnových rozpočtů 

a vyúčtování příspěvku na výkon sociální práce formou dotace ze státního rozpočtu za rok 

2020. 

 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
 
1566  
Nabídku fondu BHMW INVEST SICAV, a. s., IC: 07446543, Anglická 271/47, 353 01 

Mariánské Lázně, na zhodnocení finančních prostředků města Bíliny nákupem akcií této 

společnosti. 

1567  

Návrh na zhodnocování volných finančních prostředků města u jiných než oficiálních 

peněžních ústavů. 

 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 

 
1568  
Ekonomicko–právní analýzu dalšího možného využití lázeňských budov a areálu v Bílině 

na Kyselce, zpracovanou společností BDO Advisory, s. r. o. 

 

VIII. bere na vědomí 
 
1569  

Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize z 13.11.2019. 

1570  

Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 18.11.2019. 

1571  

Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 22.11.2019 

1572  

Zápis z jednání komise pro životní prostředí a dopravu z 25.11.2019. 

 

1573  
Zápis z jednání komise pro místní média z 04.12.2019. 

 

1574  

Zápis z jednání sportovní komise z 09.12.2019. 

 

1575  
Plnění úkolů ze zápisu rady města – komise pro rozvoj a vize. 

 

1576  

Plnění úkolů ze zápisu rady města – komise pro bezpečnost a prevenci kriminality. 
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1577  
Plnění úkolů ze zápisů rady města Městskými technickými službami Bílina. 

 

1578  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem nemovitostí a investic. 

 

1579  

Plnění úkolů ze zápisu rady města finančním odborem. 

 

1580  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 

 

1581  

Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o posílení rozpočtů přímých nákladů 

ze státního rozpočtu na základě analýzy čerpání mzdových prostředků školských 

příspěvkových organizací. 

 

1582  
Informaci ředitelky Mateřské školy Maxe Švabinského o neplnění povinností vyplývajících 

z darovacích smluv uzavřených s , jejichž předmětem je poskytnutí 

finančních darů v celkové výši 550.000 Kč na pořízení vybavení pro uvedenou mateřskou 

školu. 

1583  

Informaci vedoucího odboru dopravy ve věci průběhu jednání vedených v roce 2019, mezi 

městem Bílina a společností ARRIVA CITY, s. r. o., o předloženém návrhu nové smlouvy 

o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti města Bílina městskou bezemisní 

autobusovou dopravou. 

1584  

Informaci oddělení životního prostředí o zdravotním stavu dřevin v aleji v ulici Boženy 

Němcové a zároveň souhlasí s její obnovou rozdělenou do ucelených částí. 

1585  
Informaci vedoucí odboru nemovitostí a investic o přehledu kauz předaných k řešení 

Mgr. Ing. Vlastimilovi Němcovi, advokátovi, se sídlem v Chomutově. 

1586  
Postup odboru nemovitostí a investic ve věci stavebně technického průzkumu trhlin objektu 

ZŠ Lidická. 

 

1587  
Žádost , o konání slavnostního 

obřadu k 50. výročí svatby. 

1588  
Obsazení místa operátorky městského kamerového dohlížecího systému pracovnicí 

z končícího projektu OPZ Lávka a její převedení do Městské policie Bílina. 

1589  
Výsledky hlasování per rollam školské komise o projektu Bezpečná škola–Ozbrojený útočník 

ve škole. 

 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


