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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 6. schůze v roce 2020, 
konané v mimořádném termínu 17. března 2020 

 
 

Usnesení s termínem č.: 
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  
 

295  
Rozpočtové opatření č. 32/2020 – navýšení rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí 

kapitola 08 odd. § 61 71 položka 5139 – Všeobecný materiál, o částku ve výši 500.000 Kč, 

na zakoupení spotřebního materiálu na výrobu roušek a na dezinfekční prostředky. 

 

296  
Prodloužení termínu splatnosti nájemného z prostor sloužících podnikání za 1. čtvrtletí 2020 

v objektech v majetku města Bíliny do 30.06.2020. Důvodem jsou příslušná usnesení vlády 

České republiky o přijetí krizových opatření. 

297  

Celkový počet dohod o prací konaných mimo pracovní poměr v organizační složce Jednotka 

sboru dobrovolných hasičů Bílina na 15. 

298  

Dodatek č. 1 k jednacímu řádu Rady města Bíliny, kterým se upravuje možnost uskutečnit 

zasedání rady formou on-line videokonference, s účinností dnem schválení. 

 

II. neschvaluje 
 
 

299  

Nabídku společnosti Petr Janouch, Na Maninách 103, 252 61 Bobrovíz, IČ: 65396262  

na pořízení termokamery Hikvison THERMAL. 
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III. bere na vědomí 
 

 

300  

Informaci vedoucího odboru dopravy ve věci mimořádného opatření, kdy tímto je povolen 

vstup a výstup cestujícím do a z vozu MHD pouze prostředními nebo zadními dveřmi. Dveře 

u řidiče zůstanou z bezpečnostních důvodů uzavřené. 

301  
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o přijatých opatření na úseku odboru 

školství, kultury a sportu. 

302  
Stanovení členů krizového štábu z řad členů rady města pověřených řízením města 

v případě karantény starostky a místostarostky. 

 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


