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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 12. schůze v roce 2020, 
konané v mimořádném termínu 26. května 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. revokuje 
 

542  
Usnesení rady města č. 465 z 12.05.2020, kterým byla schválena žádost právnické osoby 
MANETR, s. r. o., IČ: 04847776, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, v souladu 
s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). 
 
 

II. schvaluje 
 
 
543  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o běžném účtu č. 41831003/2700 mezi městem Bílina 
a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČO: 64948242, se sídlem Želetavská 
1525/1, 250 92 Praha 4, kdy od 01.06.2020 je kreditní zůstatek běžného účtu úročen 0,35 % 
p. a. Podepsáním dodatku pověřuje starostku města. 
 
544  
Žádost paní Jitky Musilové, IČ: 00701459, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
545  
Žádost pana Jiřího Lisce, IČ: 15130568, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
546  
Žádost paní Ivany Tymlové, IČ: 65611136, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
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547  
Žádost paní Jany Stillerové, IČ: 05053358, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
548  
Žádost paní Lenky Voitové, IČ: 14870061, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
549  
Žádost paní Simony Čermákové, IČ: 08621578, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč, v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). 
Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje 
starostku města.  
 
550  
Žádost pana Václava Macíka, IČ: 44233311, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
551  
Žádost paní Drahoslavy Kutišové, IČ: 62746073, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč, v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). 
Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje 
starostku města.  
 
552  
Žádost paní Markéty Jakubkové, IČ: 01090666, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč, v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). 
Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje 
starostku města.  
 
553  
Žádost pana Václava Šoty, IČ: 68445652, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
554  
Žádost paní Alžběty Kočové, IČ: 14870568, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
555  
Žádost Ing. Jána Mikuly, IČ: 63786061, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
556  
Žádost pana Josefa Horáčka, IČ: 62748441, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
557  
Žádost Ing. Kateřiny Volmanové, IČ: 04360532, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč, v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). 
Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje 
starostku města.  
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558  
Žádost paní Veroniky Vaiglové, IČ: 76513203, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč, v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). 
Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje 
starostku města. 
 
559  
Žádost paní Marie Hublerové, IČ: 44229496, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
560  
Žádost právnické osoby TAMAT ELEKTRO, s. r. o., IČ: 27308421, o poskytnutí finančního 
daru ve výši 20.000 Kč, v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům 
(provozovnám). Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem 
pověřuje starostku města. 
 
561  
Žádost paní Petry Karlové, IČ: 74848810, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
562  
Žádost Ing. Josefa Chlapce, IČ: 13326201, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
563  
Žádost pana Jaroslava Karáska, IČ: 12053431, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč, v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). 
Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje 
starostku města.  
 
564  
Žádost paní Jiřiny Kovaříkové, IČ: 49093801, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč, v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). 
Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje 
starostku města.  
 
565  
Žádost pana Jaroslava Nájemníka, IČ: 44233906, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč, v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). 
Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje 
starostku města. 
 
566  
Žádost paní Jaroslavy Fárové, IČ: 65611799, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč, v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). 
Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje 
starostku města. 
 
567  
Žádost právnické osoby NOVÉ BEAUTY 2000, s. r. o., IČ: 07705158, o poskytnutí finančního 
daru ve výši 20.000 Kč, v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům 
(provozovnám). Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem 
pověřuje starostku města. 
 
 



Usnesení rady města z 12.května 2020   4 
 
 

568  
Žádost paní Hany Čečrlové, IČ: 12813672, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
569  
Žádost paní Evy Rittigové, IČ: 18338801, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
 

III. zamítá 
 
 
570  
Žádost právnické osoby MANETR, s. r. o., IČ: 04847776, o poskytnutí finančního daru 
ve výši 20.000 Kč, z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským 
podnikatelům (provozovnám). 
 
571  
Žádost paní Andrey Kuklíkové, IČ: 66674123, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč, z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským podnikatelům 
(provozovnám). 
 
572  
Žádost paní Ivety Smil Rendášové, IČO: 05487927, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským podnikatelům 
(provozovnám). 
 
573  
Žádost paní Kateřiny Černé, IČO: 76127150, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč 
z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským podnikatelům 
(provozovnám). 
 
574  
Žádost pana Břetislava Ondráka, IČO: 62747142, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč, z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským podnikatelům 
(provozovnám). 
 
575  
Žádost právnické osoby Tarnbrook, s. r. o., IČO: 06855377, o poskytnutí finančního daru 
ve výši 20.000 Kč, z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským 
podnikatelům (provozovnám). 
 
 

IV. stahuje z programu 
 
 
576  
Žádost pana Jana Šámala, IČO: 18339689, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč 
na podporu bílinským podnikatelům (provozovnám). 
 
577  
Žádost paní Drahoslavy Kabourkové, IČO: 47303255, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč na podporu bílinským podnikatelům (provozovnám). 
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V. bere na vědomí 
 
 
578  
Výsledek zadávacího řízení na dodávku multifunkčního svozového vozidla pro Městské 
technické služby Bílina a uzavření smlouvy s firmou Komunální technika, s. r. o., Boleslavská 
1544, Brandýs nad Labem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r.  
místostarostka města 

 


