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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 15. schůze v roce 2020, 
Konané v mimořádném termínu 1. července 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 
 

741  
Rozpočtové opatření č. 76/2020 – přijetí neinvestiční dotace z Krajského úřadu Ústeckého 

kraje k uhrazení prvotních nákladů v rámci řešení krizové situace v souladu s § 14 zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů ve výši 200.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

742  
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské 

školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace dle ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále pak 

s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, podle vyhlášky 

č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění 

dle předloženého návrhu a ukládá vedoucí odboru školství, kultury a sportu zveřejnit 

oznámení o konání konkursu na úřední desce města Bíliny, v periodickém tisku 

a na webových stránkách Ústeckého kraje. 

743  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené 24.02.2020, ve znění dodatku č.1, 

na provedení stavebních prací „Rekonstrukce budovy základní školy Lidická” mezi městem 

Bílina jako objednatelem a společností IPSEN, s r. o., Ke Kostelu 66, 434 01 Most, IČO: 

28752082, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku č. 2 je narovnání položek v položkovém 

rozpočtu, a to dle skutečnosti na stavbě. Podpisem dodatku pověřuje starostku města.  

744  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené 24.02.2020, ve znění dodatku č.1, 

na provedení stavebních prací „Rekonstrukce budovy základní školy Za Chlumem” mezi 

městem Bílina jako objednatelem a společností IPSEN, s r. o., Ke Kostelu 66, 434 01 Most, 

IČO: 28752082, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku č. 2 je navýšení ceny za provedení 

díla o hodnotu změny závazku (hodnota víceprací) o částku 34 602,08 Kč bez DPH (41 

868,52 Kč vč. DPH). Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
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II. rozhodla 
 
 
745  
Na základě usnesení konkursní komise nejmenovat ředitelku Mateřské školy Bílina, Síbova 

332, příspěvková organizace a vyhlásit nové konkursní řízení. 

746  

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 s názvem „Přesunutí stávající dešťové kanalizace 

a vsakovacího objektu a rozšíření pro vsakování dešťových vod z nové přístavby domu 

s pečovatelskou službou, Bílina“, s úpravami dle požadavků členů rady města. 

747  

Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 

 o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou 

službou Bílina. 

 
 

III. pověřuje 
 
 
748  

Vedoucí odboru školství, kultury a sportu vyžádáním delegování jednotlivých zástupců 

do konkursní komise ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích, v platném znění a zároveň ji ukládá připravit návrh na jmenování 

konkursní komise. 

 

 

IV. bere na vědomí 
 
 

 
749  

Zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy 

Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace. 

750  
Zápis z pracovního setkání členů rady města s právním zástupcem města, vedoucí odboru 

nemovitostí a investic a vedoucí odboru dotací a projektů z 24.06.2020 týkající se projednání 

postupu u investičních akcí „Přístavby multifunkčního objektu domu s pečovatelskou 

službou“ a „Sanace vlhkosti DPS“ 

 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


