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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 5. schůze v roce 2020, 
konané 10. 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  
 

200  

Rozpočtové opatření č. 20/2020 – navýšení rozpočtu Městským technickým službám Bílina, 

příspěvková organizace o průtokovou investiční dotaci z Ústeckého kraje na modernizaci 

sběrného dvora ve výši 2.240.670 Kč. 

201  
Rozpočtové opatření č. 21/2020 – finanční vypořádání dotace Ministerstva vnitra za rok 2019 

na asistenty prevence kriminality z projektu „Bílina – Asistenti prevence kriminality 2018 – 

2020” ve výši 26.000 Kč. 

202  
Rozpočtové opatření č. 22/2020 – finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu za rok 

2019 na volby do Evropského Parlamentu v celkové výši 77.000 Kč. 

203  

Rozpočtové opatření č. 23/2020 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku ve výši 392.000 Kč z přebytku hospodaření na úhradu vratky dotací v rámci 

finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2019. 

204  
Rozpočtové opatření č. 24/2020 a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 

městem Bílina jako poskytovatelem a Dětským domovem a Školní jídelnou, Tuchlov 47, 

příspěvkovou organizací, jako příjemcem ve výši 25.000 Kč na zájmovou činnost 

a volnočasové aktivity dětí z dětského domova v roce 2020, na základě podané žádosti. 

Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

205  
Rozpočtové opatření č. 25/2020 a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 

městem Bílina jako poskytovatelem a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 

Ústeckého kraje jako příjemcem ve výši 5.000 Kč na zajištění akce Den prevence 

Integrovaného záchranného systému v roce 2020, na základě podané žádosti. Bude hrazeno 

z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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206  
Rozpočtové opatření č. 26/2020 – přesun finančních prostředků ve schváleném rozpočtu 

Kulturního centra Bílina, organizační složky města ve výši 85.000 Kč z důvodu zajištění 

provozu nových webových stránek na základě žádosti vedoucí organizační složky.  

207  

Rozpočtové opatření č. 27/2020 – rozpuštění rezervy na drobné investiční akce ve výši 

51.000 Kč na dodávku a montáž plastových oken a parapetů do objektu Nemocniční 

č. p. 159. 

208  

Rozpočtové opatření č. 28/2020 – navýšení výdajové části rozpočtu odboru správních 

a vnitřních věcí o 110.000 Kč na úhradu poplatku za zajištění provozu peněžního automatu 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., a navýšení rozpočtu příjmů z úroků 

finančního odboru ve výši 110.000 Kč. 

209  
Rozpočtové opatření č. 30/2020 – přesun finančních prostředků v celkové výši 500.000 Kč 

na pokrytí nákladů souvisejících s přijatými opatřeními k ochraně zdraví v souvislosti se 

situací epidemie COVID 19. 

210  
Uzavření smlouvy o spojení zadavatelů pro účely společného postupu směřujícího k zadání 

veřejné zakázky na stavbu „Okružní křižovatka Bílina I/13 a II/257“, uzavřenou mezi 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

211  

Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina, jako objednatelem a TELKONT, s. r. o., 

U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, jako zhotovitelem, na provedení stavebních prací k veřejné 

zakázce „Přechod pro chodce v ul. Sídliště Za Chlumem, Bílina“. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

212  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a společností Arkadie, o. p. s., jako příjemcem dotace na projekt 

„Ozdravný pobyt Harkány – Maďarsko“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

213  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a církevní organizací Oblastní charita Most jako příjemcem dotace 

na projekt „Azylový dům pro muže a ženy v Oseku“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

214  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a církevní organizací Oblastní charita Most jako příjemcem dotace na 

projekt „Azylový dům Duchcov a Noclehárna 2020“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

215  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 

a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – žádost číslo MUBI 5851/2020, 

jako příjemcem dotace, ve výši 8.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

216  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 45.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a Fondem ohrožených dětí, z. s., jako příjemcem dotace na projekt 
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„Prázdniny pro děti z Klokánku“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

217  
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 28.100 Kč na jednodenní poznávací výlety pro zdravotně a tělesně 

postižené občany města Bíliny v roce 2020. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

218  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 

a Sportovním klubem hasičů Ústeckého kraje, z. s., jako příjemcem ve výši 22.400 Kč 

na náklady spojené se zajištěním soutěží pro děti a mládež v roce 2020, na základě podané 

žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

219  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 

a  jako příjemcem ve výši 23.800 Kč na pronájem ledové plochy 

na zimním stadionu na akci BOBování 2020, která se koná 21.03.2020 v Bílině, na základě 

podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

220  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 

a  jako příjemcem ve výši 37.800 Kč na pronájem ledové plochy 

na zimním stadionu v Bílině při pořádání akce Bílinský charitativní Březňák cup 2020 – 

3. ročník, která se uskuteční 17.10.2020 v Bílině, na základě podané žádosti. Bude hrazeno 

z rezervy k yrutlu . Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

221  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 

a  jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na náklady spojené 

s uspořádáním akce Lochnesské hopsání pod Bořní, která se koná 20.06.2020 v Bílině, 

na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

222  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 

a  jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na uspořádání akce Bořeňská 

voříškiáda 3. ročník, která se koná 02.05.2020 v Bílině, na základě podané žádosti. Bude 

hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

223  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o., jako příjemcem 

dotace na projekt „Festival Hájský kohout 2020”. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

224  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a Podkrušnohorskými domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o., 

jako příjemcem dotace na projekt „Kulturní akce pro seniory“. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

225  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 

a spolkem SK FAVORIT Bílina, z. s., jako příjemcem ve výši 25.000 Kč na uspořádání 

mistrovství SAL – SWEEP CUP 2020 v Hrobčicích, na základě podané žádosti. Bude 
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hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

226  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a Zoologickou zahradou Ústí nad Labem, příspěvková organizace, jako 

příjemcem na chov zvířete Irbis, tj. na ochranu zvířat a jejich zdraví. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

227  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a ústavem Fokus Labe, z. ú., jako příjemcem dotace na projekt 

„Centrum duševního zdraví Teplice“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

228  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a ústavem Fokus Labe, z. ú., jako příjemcem dotace na projekt 

„Sociální rehabilitace Teplice“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

229  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a Domovem důchodců Bystřany, p. o., jako příjemcem dotace 

na projekt „Tematická výmalba oddělení“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

230  
Uzavření smlouvy o obstarání produkčního, technického a organizačního zabezpečení 

farmářských trhů na Žižkovo náměstí v Bílině mezi městem Bílina a organizací Český um – 

Artificium Bohemicum se sídlem v Doksech, které organizačně zajišťuje Kulturní centrum 

Bílina. Farmářské trhy se uskuteční v termínech 17.4.2020, 29.5.2020, 26.6.2019 vždy 

v pátek od 8:00–15:00 hodin. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

231  
Žádost  o udělení souhlasu, v souladu s čl. 4 obecně závazné vyhlášky 

č. 6/2017, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, 

a to s umísťováním předmětů sloužících k odpočinku a rekreaci (lavice, lavičky, židle), 

na veřejných prostranstvích v místě trvalého bydliště žadatelky, tj. před vchodem  

, v období od 01.04.2020 do 31.10.2020. Předměty sloužící k odpočinku a rekreaci 

budou na veřejném prostranství umístěny pouze v době přítomnosti majitele souhlasu 

a z veřejného prostranství budou odstraněny nejpozději do 22:00 hod., kdy nastává noční 

klid. Tento souhlas je vydáván s ohledem na to, že výše  má trvalé 

bydliště na adrese , je vlastník bytu na této adrese, má nájemní smlouvu 

na dobu neurčitou, minimálně však na dobu 1 roku, u těchto město Bílina neeviduje 

neuhrazené platby. Odbor dopravy – úsek správní činnosti a Městská policie v Bílině nemají 

u daných osob v evidenci žádný záznam o spáchaném přestupku. V případě, kdy dojde 

ze strany výše uvedené žadatelky k porušení podmínek, za kterých je daný souhlas udělen 

(tj. trvalé bydliště, vlastnictví bytu, uhrazené pohledávky, nespáchání přestupku), tento 

souhlas pozbývá účinnosti k datu porušení dané podmínky. 

232  

Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky ve výši 375.136 Kč mezi městem Bílina jako příjemcem a Státním fondem životního 

prostředí České republiky jako poskytovatelem na akci „ZŠ Za Chlumem – sadovnické 

úpravy atria“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

233  

Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky ve výši 128.102 Kč mezi městem Bílina jako příjemcem a Státním fondem životního  

prostředí České republiky jako poskytovatelem na akci „BROUK (Barevné Rozmanitější 
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Oživenější Účelné a Kreativní zahrady)“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

 

234  
Převod movitého majetku města Bíliny, jako převodce do správy Městských technických 

služeb Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele, kdy předmětem převodu je movitý 

majetek v celkové hodnotě 409.388,81 Kč. Podpisem předávacího protokolu pověřuje 

starostku města. 

235  

Záměr výpůjčky dřevěných prvků v areálu Pohádkového lesa, na parcelách č. 883/1, 2889/1 

v k.ú. Bílina. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou po dobu pěti let, ode dne podpisu 

smlouvy zástupci obou smluvních stran. 

236  

Realizaci projektu Turistický a informační systém v Bílině a jeho financování ve výši 

411.400 Kč vč. DPH, v rámci „Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 

podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“. 

237  
Udělení výjimky ze směrnice č. 1/2020 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle čl. 14, 

bod 1, písm. e), na poplatek pro zajištění provozu peněžního automatu bance UniCredit 

Bank Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4. 

238  
Dohodu o umístění peněžního automatu mezi městem Bílina a UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, v prostorách 

nemovitosti, jejímž výlučným vlastníkem je město Bílina, v Hornické nemocnici s poliklinikou, 

spol. s r. o., nacházející se na adrese Pražská 206/95, 418 01 Bílina. Podpisem dohody 

pověřuje starostku města. 

239  

Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – mobilní telefon Huawei Y6 (datum 

pořízení 13.04.2017) za prodejní cenu 850 Kč, , zaměstnanci Městského 

úřadu Bílina. 

240  

Změnu zadání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 

práce pod názvem „Oprava ochozu radniční věže MěÚ Bílina“, kdy k realizaci díla bude 

použito klasické lešení. 

241  
Navýšení o čtyři dohody u Městské policie Bílina pro seniory v rámci rozšíření projektu 

„Senioři u přechodů“, dle zpracované rozvahy. 

242  
Upravený bytový pořadník na I. pololetí roku 2020, po vyřazení neobnovených žádostí 

v lednu 2020, včetně doplnění bytového pořadníku dle doporučení bytové komise, vyjma 

bodů 2b a 5a. 

243  

Přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině,  

 

244  
Ukončení smlouvy č. 600 o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené 04.05.2015 mezi 

městem Bílina jako pronajímatelem a  jako nájemcem, výpovědí 

ze strany nájemce k 31.07.2020. 
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245  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Sídliště Za Chlumem 

820/33, Bílina 418 01 o celkové výměře 76,87 m2 pro využití jako provozovna. 

246  

Ukončení smlouvy č. 615 o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené 12.07.2016 mezi 

městem Bílina jako pronajímatelem a  jako nájemcem, výpovědí 

ze strany nájemce k 30.04.2020. 

247  

Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Mírové náměstí 90,  

Bílina 418 01 o celkové výměře 123,92 m2 pro využití jako provozovna. 

248  
Uzavření rámcové smlouvy (objednávkový formulář) na akceptaci platebních karet 

prostřednictvím platebního terminálu mezi městem Bílina a obchodní firmou Worldline 

SA/NV, která v ČR poskytuje službu SmartPay prostřednictvím společnosti Worldline Czech 

Republic, s. r. o., se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8, IČ: 03633144 a odkup 1 ks 

platebního terminálu YOMANI BUP, v celkové výši 10.890 Kč bez DPH (adresa umístnění 

platebního terminálu – budova městského úřadu, Seifertova 1, 418 01 Bílina). Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

249  
Výpověď smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti uzavřené 

01.12.2015 se společností RENOMIA, a. s., se sídlem Holandská 8, Brno, IČ: 48391301. 

Podpisem výpovědi pověřuje starostku města. 

250  

Souhlas s odepisováním předmětu výpůjčky – technického zhodnocení stavební úpravy části 

stavby Náhradní zdroj pro Hornickou nemocnici s poliklinikou, s. r. o., ve výši 260.217 Kč 

včetně DPH. Podpisem souhlasu pověřuje starostku města. 

251  

Uzavření dohody o splátkách mezi městem Bílina jako věřitelem a  

, jako dlužníkem, na úhradu dluhu za pronájem Kulturního domu 

Fontána, v celkové výši 9.150 Kč, s lhůtou splatnosti 9 měsíců. Podpisem dohody pověřuje 

starostku města. 

252  
Rozpis zájezdů pro občany města Bíliny v roce 2020, s cenou místenky stanovenou 

přibližným výpočtem vzdálenosti cíle zájezdu v poměru 0,50 Kč/km:  

a) 04.04.2020 Praha – Matějská pouť, prohlídka Lapidária, Mořský svět, procházka parkem 

Stromovka, cena jízdného 100 Kč,  

b) 11.04.2020 – jarní výstava Zahrady Čech, Litoměřice, cena jízdného 50 Kč,  

c) 23.05.2020 – Housův mlýn, muzeum čokolády, marcipánu a lega, Tábor, cena jízdného 

200 Kč, 

d) 18.07.2020 – Hrad a zámek Český Krumlov, cena jízdného 250 Kč,  

e) 15.08.2020 – Park Mirákulum, Milovice, cena jízdného 130 Kč,  

f) 05.12.2020 – Vánoční Drážďany, cena jízdného 100 Kč,  

g) 12.12.2020 – Praha Dejvice, vánoční nákupy, cena jízdného 100 Kč. 

 

II. souhlasí 
 
 

253  

S uzavřením dohod o provedení práce se členy okrskových volebních komisí ve výši 500 Kč 

za předpokladu konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky, které by se 

konalo ve dnech 03. dubna a 04. dubna 2020. 
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III. zamítá 
 
254  

Žádost  o změnu kategorie užívání bytu č. 25  

z kategorie „rozjezdový” na kategorii „běžný” a o prodloužení smlouvy o nájmu bytu. 

 

IV. rozhodla 
 

255  

Vypsat veřejnou zakázku na dodávky s názvem ”ZŠ Za Chlumem – Odborná učebna 

a bezbariérové řešení školy – vnitřní vybavení” zadávanou na části ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle § 53 a násl. ZZVZ. Související projekt s názvem ”ZŠ Za Chlumem, 

odborná učebna a bezbariérové řešení školy“ s registračním číslem 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008936 je spolufinancován z Integrovaného regionálního 

operačního programu. 

 

256  
Vypsat veřejnou zakázku na dodávky s názvem ”ZŠ Lidická – Odborné učebny 

a bezbariérové řešení školy – vnitřní vybavení” zadávanou na části ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle § 53 a násl. ZZVZ. Související projekt s názvem ”ZŠ Lidická, odborné 

učebny a bezbariérové řešení školy” s registračním číslem  

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008935 je spolufinancován z Integrovaného regionálního 

operačního programu. 

257  

Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího 

řízení ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 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 „Rekonstrukce školní jídelny, ZŠ Za Chlumem, Bílina“. 

258  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Ostraha 

majetku v areálu Lázně Kyselka, Koupaliště Kyselka, Minigolfu a Letního kina na Kyselce 

v Bílině“ ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 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 

§ 6 zákona. 

259  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

pod názvem „Oprava ochozu radniční věže MěÚ Bílina“, a to ve smyslu § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), kdy v souladu s § 31 zákona zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení 

veřejnou zakázku malého rozsahu. Při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet 

zásady podle § 6 zákona. 

 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 

260  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 180.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem dotace na projekt 

„Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny”. Podpisem smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 
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261  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a církevní organizací Oblastní charita Most jako příjemcem dotace 

na projekt „Azylový dům pro matky s dětmi Centrum – Rodina v tísni“. Podpisem smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 

262  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem dotace na projekt „Linka 

duševní tísně“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

263  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.826.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, spol. s r. o. jako příjemcem 

dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2020. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

264  
Žádost  o upuštění od vymáhání zbylé části poplatku z prodlení 

za opožděně uhrazené dlužné nájemné ve výši 629.842 Kč. 

265  

Žádost  o upuštění od vymáhání zbylé části poplatku z prodlení 

za opožděně uhrazené dlužné nájemné ve výši 1.062.199 Kč. 

266  
Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 127.263 Kč 

za nezaplacené zbylé dlužné nájemné z důvodu ukončeného dědického řízení.  

 

 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 

267  
Žádost spolku Mašínův statek – památník tří odbojů, z. s., o poskytnutí finančního příspěvku 

na účet veřejné sbírky, vyhlášené za účelem vybudování památníku hrdinům odbojů 

v Lošanech. 

 

VII. stahuje z programu 
 

268  
Záměr pronájmu pozemků v areálu bývalé skládky Chotovenka – Enduro Hrobčice, z. s. 

 

VIII. bere na vědomí 
 

269  

Vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance Bc. Zdeňky Heinrichové, ředitelky 

Mateřské školy, Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace v souladu s ust. § 73 odst. 1 

a § 73a odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů k datu 

31.08.2020 a zároveň pověřuje Mgr. Evu Böhmovou, vedoucí odboru školství, kultury 

a sportu přípravou konkursního řízení. 
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270  
Zápis č. 01/2020 z jednání komise pro životní prostředí a dopravu z 27.01.2020. 

 

271  
Zápis z jednání školské komise z 05.02.2020. 

 

272  

Zápis z jednání komise pro místní média z 10.02.2020. 

 

273  
Zápis č. 2 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 14.02.2020. 

274  
Zápis z jednání sportovní komise z 02.03.2020. 

275  

Zápis ze sociálně zdravotní komise z 17.02.2020. 

276  

Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize z 17.02.2020. 

277  
Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 19.02.2020. 

278  
Zápis z jednání bytové komise z 24.02.2020. 

279  

Písemnou zprávu starostky města ze zahraniční pracovní cesty do Vídně, v rámci aktivity 

Vzdělání a rozvoj kompetencí projektu „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém 

kraji II (Smart Akcelerátor)“, která se uskutečnila od 12.02.20220 do 13.02.2020. 

280  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem školství, kultury a sportu. 

281  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí.  

282  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kanceláře úřadu. 

283  

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

284  
Plnění úkolů ze zápisů rady města Městskými technickými službami Bílina. 

285  
Plnění úkolu ze zápisu rady města Městskou policií Bílina. 

286  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem správním a vnitřních věcí.  

287  

Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy. 

288  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 

 



Usnesení rady města z 10. března 2020   10 
 
 

289  
Seznam kauz předaných k řešení Mgr. Ing. Vlastimilovi Němcovi, advokát, Kadaňská 

3550/39, Chomutov a jejich aktuální stav. 

290  

Informace odboru nemovitostí a investic o stavu investiční akce – opravy chodníků dle plánů 

investic pro rok 2020. 

291  

Informaci odboru nemovitostí a investic o proběhlé elektronické dražbě z 27.02.2020 

o výkupu pozemku p. č. 1068, včetně stavby č. p. 91 v k. ú. Bílina. 

292  
Informaci odboru nemovitostí a investic na přepracovaní projektové dokumentace, 

vypracované , na vytvoření obytné zóny v ulici Studentská, jejíž součástí 

bude řešení odvodnění komunikace v ulici Studentská. 

293  
Informaci odboru nemovitostí a investic na zpracování projektové dokumentace 

na odvodnění komunikace v ulici Studentská a vyhovění tak žádosti  

 

294  

Rezignaci Zdeňka Bažanta na funkci člena komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 

a to k 25.02.2020. 

 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


