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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 1. schůze v roce 2020, 
konané 7. ledna 2020 

 
 

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 
 
1  

Rozpočtové opatření č. 182/2019 – změnu zaúčtování dle skutečného čerpání rezervy 
na projektové dokumentace ve výši 83.000 Kč v rozpočtu odboru nemovitostí a investic. 
 
2  

Rozpočtové opatření č. 2/2020 – rozpuštění rezervy na projektové dokumentace ve výši 
44.000 na služby k akci s názvem „Statické posouzení hlavní budovy lázní“. 
 

3  
Aktualizovaná „Pravidla pro povolování výkopů na pozemcích ve vlastnictví města Bílina” 
a zároveň schvaluje aktualizovaný přehled místních komunikací, které tímto získávají statut 
„chráněné komunikace“, a to po dobu 10 let, dle návrhu předloženého vedoucím odboru 
dopravy. 
 
4  

Uzavření servisní smlouvy programového vybavení CODEXIS mezi městem Bílina jako 
uživatelem a společností Atlas Consulting, s. r. o., se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 
Ostrava, jako poskytovatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
5  

Uzavření dohody o centralizovaném zadávání na služby komunikační infrastruktury veřejné 
správy mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 
Praha 7 jako centrálním zadavatelem a městem Bílina jako zadavatelem. Podpisem dohody 
pověřuje starostku města. 
 
6  

Uzavření příkazní smlouvy mezi městem Bílina jako příkazcem a  jako 
příkazníkem na zajištění provozu zookoutku v areálu Letního kina na Kyselce, s platností 
od 01.01.2020 do 31.12.2020. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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7  

Přijetí daru 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 ve výši 19.550 Kč, o který bude původně 
schválená částka navýšena, na základě žádosti ředitelky školy. 
 
 

II. rozhodla 
 
8  
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. 
 

III. odvolává 
 
9  
Paní Lucii Svobodovou (Naše Bílina – SSO) z funkce členky školské komise, na základě 
návrhu zástupce strany Naše Bílina – strana svobodných občanů. 
 
 

IV. jmenuje 
 
10  
Ing. Jarmilu Kabourkovou (Naše Bílina – SSO) členkou školské komise, na základě návrhu 
zástupce strany Naše Bílina – strana svobodných občanů. 
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
11  
Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny, s účinností 
od 01.03.2020, dle předloženého návrhu. V souladu s novelou nařízení vlády 
č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, doporučuje stanovit 
tyto měsíční odměny:  
a) člen rady města 8.000 Kč,  
b) člen zastupitelstva města 2.000 Kč,  
c) předseda výboru nebo komise 4.000 Kč,  
d) člen výboru nebo komise 3.300 Kč,  
e) člen komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky 

1.600 Kč. 
 
12  
Zásady pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva města Bíliny, s účinností od 01.03.2020, dle předloženého návrhu. Rada 
města doporučuje zastupitelstvu města stanovit tyto měsíční odměny:  
a) předseda komise 2.000 Kč,  
b) člen výboru nebo komise 1.200 Kč. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
13  
Informace o legislativních změnách v oblasti odměňování členů zastupitelstev. 
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VII. bere na vědomí 
 
 
14  
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Ledvice a neuplatňuje podnět k tomuto 
dokumentu. 
 
15  

Zápis z jednání sociálně zdravotní komise z 16.12.2019, včetně tematického a časového 
plánu jednání sociálně zdravotní komise v roce 2020. 
 
16  

Zápis z jednání školské komise z 10.12.2019. 
 
17  

Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 09.12.2019. 
 
18  

Ukončení činnosti Ing. Jindřicha Brunclíka (MOJE Bílina) v komisi pro bezpečnost a prevenci 
kriminality, a to k 31.12.2019. 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


