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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 16. schůze v roce 2020, 
konané 21. 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. ukládá 
 

751  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina připravit úpravu ceníku pronájmu plavecké 

haly tak, aby školská zařízení zřizovaná městem Bílina, měla pronájem plavecké haly 

na povinné plavání zdarma. 
 

II. revokuje 
 
752  
Usnesení č. 1395 z 26.11.2019, kterým rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene č. 7700072005_1/VB, týkající se stavby „Reko MS Bílina – 5. května“, 

která se dotkne pozemků p. č. 166, k. ú. Bílina a pozemků p. č. 26/1, 26/3, 26/6, 27/1, 27/4, 

399/8, 401/52–4, 401/103, 401/138–9, 401/151 vše k. ú. Bílina–Újezd, mezi městem Bílina 

jako stranou budoucí povinnou a společností GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, 

Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 27295567, zastoupenou na základě plné moci společností 

GridServices, s. r. o., se sídlem v Brně, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, PSČ: 602 00, 

IČ: 27935311, jako stranu oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bylo sjednáno 

na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 87.775 Kč + DPH. Rada města zároveň 

souhlasila s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy byla pověřena 

starostka města. 
 

III. schvaluje 
 

753  
Rozpočtové opatření č. 63/2020 – rozpuštění rezervy DINA ve výši 53.000 Kč na stavební 

práce s názvem „Oprava kanalizace v objektu Aléská 265 – Klub důchodců”. 

 

754  
Rozpočtové opatření č. 68/2020 – přesun finančních prostředků v celkové výši 120.000 Kč 

z akce č. 19–02 (DDM – zateplení fasády, revitalizace vč. sanace) a akce č. 20–05 (rozšíření 

chodníku Petra Bezruče) na akci č. 20–44 (DDM – dodání a instalace zahradního domku 

a garáže). 
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755  
Rozpočtové opatření č. 69/2020 – přesun finančních prostředků ve výši 50.000 Kč z odboru 

nemovitostí a investic na odbor sociálních věcí a zdravotnictví, a to na nákup zahradního 

nábytku pro Klub důchodců I, Bílina. 

 

756  
Rozpočtové opatření č. 70/2020 – navýšení výdajové a příjmové části rozpočtu finančního 

odboru o částku v celkové výši 131.000 Kč na úhradu daně z příjmu právnických osob 

za obec. 

 

757  

Rozpočtové opatření č. 71/2020 – přesun finančních prostředků ze schváleného rozpočtu 

odboru školství a kultury v celkové výši 95.000 Kč, na úhradu internetového připojení pro 

základní školy v Bílině. 

 

758  
Rozpočtové opatření č. 72/2020 – navýšení rozpočtu organizační složce města, Kulturnímu 

centru Bílina, dle žádosti vedoucí kulturního centra, o částku ve výši 350.000 Kč bez DPH 

na akci Bílinské slavnosti – Den horníků, která se koná 05.09.2019 a uzavření smlouvy 

o reklamní činnosti a propagačních službách mezi městem Bílina jako poskytovatelem 

a Severočeskými doly, a. s., Chomutov jako objednatelem. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města.  

 

759  

Rozpočtové opatření č. 73/2020 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 

824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 2.800 Kč na odpisy na nově 

pořízený majetek v roce 2020 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2020 

na celkovou výši 126.266 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 

z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 

 

760  
Rozpočtové opatření č. 74/2020 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Lidická 31/18, 

okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z programu „Prevence 

rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020“ na projekt „Ve škole se nebojíme“ ve výši 

36.500 Kč, na základě žádosti ředitelky školy. 

 

761  

Rozpočtové opatření č. 75/2020 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Lidická 31/18, 

okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z dotačního programu „Podpora 

aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje v roce 2020“ 

na projekt „Nestresuj se“ ve výši 14.510 Kč, na základě žádosti ředitelky školy. 

 

762  
Rozpočtové opatření č. 77/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve výši 40.000 Kč z odd. § 37–45 

(Vzhled obci a veřejná zeleň), položky 51–71 (Opravy a udržování) do odd. § 37–69 (Ostatní 

správa a ochrana životního prostředí), položky 51–69 (Ostatní služby). 

 

763  
Rozpočtové opatření č. 78/2020 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Lidická 31/18, 

okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony III. 

Na projekt „Duhová škola 2020–2022“ v celkové výši 736.728 Kč, na základě žádosti 

ředitelky základní školy. 
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764  
Rozpočtové opatření č. 79/2020 – vrácení nevyužitých finančních prostředků z projektu 

„Tvorba strategických dokumentů města Bílina” ve výši 233.319,76 Kč. 

 

765  
Rozpočtové opatření č. 80/2020 – přesun nevyužitých finančních prostředků ve výši 

5.000 Kč odd. § 55–11 (požární ochrana – profesionální část) zpět na odd. § 34–29 ostatní 

zájmová činnost (rezerva kultury). 

 

766  

Rozpočtové opatření č. 82/2020 – navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, Maxe 

Švabinského 664, příspěvková organizace, o částku ve výši 15.000 Kč na opravu střešního 

svodu, na základě žádosti ředitelky mateřské školy. Bude hrazeno z rezervy odboru. 

 

767  
Rozpočtové opatření č. 83/2020 – rozpuštění rezervy DINA ve výši 9.000 Kč na stavební 

práce s názvem „Vícepráce – oprava označení provozoven Klenotnictví a Cukrárny 

na Mírovém náměstí“. 

 

768  

Rozpočtové opatření č. 84/2020 – rozpuštění finančních prostředků v celkové výši 50.000 Kč 

na stavební práce s názvem „Dodávka a montáž zahradního domku do areálu MŠ v Bílině, 

M. Švabinského“. 

 

769  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a  jako příjemcem, na úhradu nákladů za nákup 

věcných odměn a pohárů na 5. ročník turnaje Bořeňská šipka, který se koná 22.08.2020 

v Bílině, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

770  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 

a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – žádost číslo MUBI 18830/2020, 

jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

 

771  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a spolkem Linka bezpečí, z. s., jako příjemcem dotace na projekt 

„Linka bezpečí pro děti a mládež z města Bílina“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

772  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 8.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a spolkem Spirála, z. ú., jako příjemcem dotace na projekt „Centrum 

krizové intervence“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

773  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 6.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a spolkem Spirála, z. ú., jako příjemcem dotace na projekt „Pomoc 

osobám ohroženým domácím násilím v ORP Bílina“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

774  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a spolkem Spirála, z. ú., jako příjemcem dotace na projekt „Linka 
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pomoci“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

775  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a  jako příjemcem, na uspořádání akce Beauty 

fashion night, která se koná 15.08.2020 v Bílině, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z 

rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

776  
Přijetí finančního 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 2020/2021 na období září – prosinec 2020, ve výši 

64.152 Kč, na základě žádosti ředitelky školy. 

 

777  

Uzavření smlouvy o pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Bílina, ul. Antonína 

Sovy č. p. 668, o celkové výměře 99,64 m2, mezi městem Bílina jako pronajímatelem 

a společností Alergocare, s. r. o., MUDr. Petra Jelínková, Lužice 180, PSČ 435 24, jako 

nájemcem, pro využití jako zdravotnické zařízení ambulance specialisty – alergologie 

a klinické imunologie jako nájemcem. Smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou 

za nájemné dle platné směrnice č. 2/2014 o nájmu z prostor sloužících podnikání. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 

778  
Uzavření dohody o umístění výzdoby mezi Správou železnic, státní organizace, jako 

poskytovatelem a městem Bílina jako partnerem, jejímž předmětem je umístění 12 kusů 

vizuálních panelů sloužících k výzdobě a zvýšení úrovně kultury cestování ve veřejném 

podchodu železniční stanice Bílina. Podpisem dohody pověřuje starostku města. 

 

779  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Bohemia 

Healing Marienbad Waters, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí Bílinské kyselky 

v celkové hodnotě 6.210 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

780  
Uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem Bílina a společností 

SERVISO, o. p. s., jejímž předmětem je spolupráce za účelem implementace integrovaného 

nástroje, strategie komunitně vedeného místního rozvoje v souladu s použitelným předpisem 

Evropské unie pro programové období 2021–2027. Podpisem smlouvy pověřuje 

místostarostku města. 

 

781  

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 

stavby č. IE–12–4006461/VB/01 na akci „TP_Bílina–HDPE/ZOK (TP_1201–TP_0723)“, mezi 

městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., 

IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly jako stranou budoucí 

oprávněnou. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 

jednorázově dle sazebníku úhrad za zřízení věcného břemene a služebnosti za cenu 

163.400 Kč + DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 

stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

782  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700072005_1/VB, týkající se stavby „Reko 

MS Bílina – 5. května“, která se dotkne pozemků p. č. 166, k. ú. Bílina a pozemků p. č. 26/1, 

26/3, 26/6, 27/1, 27/4, 399/8, 401/52–4, 401/103, 401/138–9, 401/151 vše k. ú. Bílina – 

Újezd, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností GasNet, s. r. o., se 
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sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 27295567, zastoupenou na základě 

plné moci společností GridServices, s. r. o., se sídlem v Brně, Plynárenská 499/1, 

Zábrdovice, PSČ: 602 00, IČ: 27935311 jako stranu oprávněnou z věcného břemene. Věcné 

břemeno se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 87.775 Kč + DPH. 

Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 

783  
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Bílina jako žadatelem a ČEZ Distribuce, 

a. s., jako provozovatelem, o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do hladiny nízkého napětí pro napájení veřejného osvětlení v Pohádkovém lese. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

784  
Uzavření smlouvy o pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Bílina, Mírové náměstí 

č. p. 90 o celkové výměře 123,92 m2 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a  

 , jako nájemcem pro účel 

využití jako prodejna pánské módy. Smlouva bude uzavřená s platností od 01.08.2020 

na dobu neurčitou, s výpovědní dobou dle § 2312 občanského zákoníku, za nájemné dle 

platné směrnice č. 2/2014 o nájmu z prostor sloužících podnikání. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

785  

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV–12–4017918/VB/01 

na akci „TP–Bílina, Jiráskova, ppč.380/30–nové OM“, mezi městem Bílina jako stranou 

povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 

02 Děčín IV–Podmokly jako stranou oprávněnou, zastoupenou na základě plné moci 

společností RYDVAL – ELEKTRO, s. r. o., IČ: 25298194, se sídlem plk. Truhláře 114, 512 

51 Lomnice nad Popelkou. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude 

provedena jednorázově za dohodnutou cenu 1.000 Kč + DPH. Rada města zároveň souhlasí 

s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

 

786  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 

stavby č. IV–12–4018549/001 na akci „Bílina, Pivovarská, p. p. č. 1727/25 – nové OM“, mezi 

městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., 

IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, jako stranou budoucí 

oprávněnou. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 

jednorázově dle sazebníku úhrad za zřízení věcného břemene a služebnosti za cenu 

12.600 Kč + DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

787  

Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 42040/bVB1 /FTTH–

000/2020 na akci „INSCZ_42040_Bílina_Sever_II.Etapa“, mezi městem Bílina jako stranou 

budoucí povinnou a společností T–Mobile Czech Republic, a. s., IČ: 64949681, se sídlem 

Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zastoupenou na základě pověření Mgr. Vladislavem 

Jursíkem jako stranou oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno 

na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou cenu 145 Kč bez 

DPH za běžný metr. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 

stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

788  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 42040/bVB2/FTTH-

000/2020 na akci „INSCZ_42040_Bílina_Sever_III.Etapa“, mezi městem Bílina jako stranou 
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budoucí povinnou a společností T-Mobile Czech Republic, a. s., IČ: 64949681, se sídlem 

Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 zastoupenou na základě pověření Mgr. Vladislavem 

Jursíkem jako stranou oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na 

dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou cenu 145 Kč bez DPH 

za běžný metr. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

789  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy 

o právu provést stavbu, týkající se zřízení vodovodní přípojky a umístění vodoměrné šachty, 

která se dotkne pozemku p. č. 623/1 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 639 v k. ú. Bílina, mezi 

městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a 

 jako stranou budoucí oprávněnou. Služebnost bude sjednána na dobu 

neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za cenu dle sazebníku úhrad za zřízení 

věcného břemene a služebnosti, který je součástí pravidel pro zřizování věcných břemen 

a služebností účinných dnem 10.06.2020. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 

smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

790  
Uzavření smlouvy č. 07281921 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

„Nákup automobilu s pohonem CNG pro potřeby vedení města“ mezi městem Bílina jako 

příjemcem podpory a Státním fondem životního prostředí České republiky, jako 

poskytovatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

791  
Uzavření smlouvy o poskytování služeb s využitím pultu centralizované ochrany mezi 

městem Bílina a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

792  

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce z 14.05.2019, mezi městem Bílina jako 

půjčitelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako vypůjčitelem. Předmětem 

dodatku je snížení včetně hodnoty movitého vypůjčeného majetku v příloze č. 2. Podpisem 

dodatku č. 2 pověřuje starostku města. 

 

793  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce z 13.12.2017 mezi městem Bílina jako 

půjčitelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako vypůjčitelem. Předmětem 

dodatku je snížení včetně hodnoty movitého vypůjčeného majetku v příloze č. 1. Podpisem 

dodatku č. 2 pověřuje starostku města. 

 

794  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí mezi městem Bílina a 

Mateřskou školou Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace. Předmětem 

dodatku je úprava výměny vypůjčených prostor v objektu budovy s č. p. 668.Podpisem 

dodatku č. 1 pověřuje starostku města. 

 

795  

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 62 o velikosti 1+2, kategorie „běžný“ ul. Tyršova 320/10 

s , na dobu určitou jednoho roku. 

 

796  
Žádost vedoucí Pečovatelské služby Bílina o poskytnutí finančních prostředků ve výši 

50.000 Kč na nákup zahradního nábytku pro Klub důchodců I, Bílina. 
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797  
Žádost paní Lucie Töpferové, IČ: 42111005, 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.  

 

798  
Žádost paní Marie Kučerové, IČ: 44233264, o poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč, 

v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 

poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 

 

799  

Žádost pana Martina Mudruňky, IČ: 66672031, 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.  

 

800  
Žádost paní Drahoslavy Kabourkové, IČ: 47303255, 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. 

 

801  

Žádost pana Faredina Zenulaie, IČ: 76370500, 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.  

 

802  
Žádost právnické osoby ADE computer, družstvo, IČ: 25493060, 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. 

 

803  

Žádost paní Lenky Košové, IČ: 14870649, 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. 

 

804  
Žádost pana Milana Bauera, IČ: 05117160, 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. 

 

805  
Žádost paní Ivety Smil Rendášové, IČ: 05487927, 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. 

 

806  

Žádost pana Drahoslava Klímy, IČ: 62788591, 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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807  
Žádost pana Aleše Čiháka, IČ: 08392587, 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. 

 

808  
Žádost paní Andrey Kuklíkové, IČ: 66674123, 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.  

 

809  

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

služeb Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele. Předmětem převodu je movitý 

majetek (stoly a židle) v celkové hodnotě 31.171 Kč. Podpisem protokolu pověřuje starostku 

města. 

 

810  
Záměr vybudování nového kamerového bodu městského kamerového dohledového systému 

v lokalitě Radovesická v provedení se dvěma bodovými kamerami napájenými fotovoltaikou. 

 

811  

Dodatečné schválení přijetí dotace z Rozvojového programu MŠMT pro rok 2020 na projekt 

„Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ pro Základní školu Bílina, Za Chlumem 824, okres 

Teplice, příspěvková organizace, ve výši 316.319 Kč. 

 

812  
Uzavření plné moci na vyřízení pojistné události č.7000348432 – únik vody v Hornické 

nemocnice s poliklinikou, s. r. o., mezi městem Bílina a společností BROKER VISION, s. r. 

o., IČ:24669245, Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1. Podpisem plné moci pověřuje 

starostku města. 

 

813  

Normativní ukazatele ostatních neinvestičních výdajů na dítě/žáka, podle kterých bude 

zpracován rozpočet v mateřských a základních školách zřizovaných městem Bílina na rok 

2021 ve výši 2.765 Kč v mateřských školách a ve výši 2.040 Kč v základních školách. 

 

814  
Licenční smlouvu č. 200328 mezi městem Bílina jako poskytovatelem a společností Wander 

Book, s. r. o., se sídlem v Liberci – Rochlicích, jako nabyvatelem k užití autorského díla, 

fotografie, pro účely vytváření produktů. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

815  
Úplný odpis 134 ks stolních kalendářů pro rok 2020 v celkové hodnotě 14.527,744 Kč 

na základě žádosti vedoucí informačního centra s tím, že budou využity k propagaci města.  

 

816  

Zapojení fondu investic Domu dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, ve výši 

49.556 Kč na pořízení nové podlahy do tanečního sálu domu dětí a mládeže, na základě 

žádosti ředitelky. 

 

817  
Přesun finančních prostředků v celkové výši 42.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic 

Domu dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, na částečnou úhradu podlahy 

do tanečního sálu domu dětí a mládeže, na základě žádosti ředitelky. 
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818  
Zapojení fondu investic pro Základní školu Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková 

organizace, ve výši do 130.000 Kč na pořízení plynové výklopné pánve, na základě žádosti 

ředitelky školy. 

 

819  
Bytový pořadník na II. pololetí roku 2020, včetně doplnění bytového pořadníku dle 

doporučení bytové komise a včetně zařazení žadatele uvedeného v bodě e). 

 

820  

Prodejní cenu knihy Fotoposelství z Bíliny a okolí I. ve výši 330 Kč. 

 

 

IV. souhlasí 
 

 
821  
S provedením obnovení kamerového bodu městského kamerového dohledového systému na 

adrese Aléská 255–západ a současně schvaluje zadání této zakázky jedinému dodavateli, 

společnosti Kasyja, s. r. o., se sídlem Na Maninách 103, 252 61 Dobrovíz, v souladu s čl. 14, 

odst. 1 písm. b) směrnice č. 1/2020 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek. 

 

V. zamítá 
 
822  
Žádost  o přidělení bytu v domě Důlní 425. 

 

823  

Žádost  o přidělení bytu v domě Důlní 425. 

 

824  
Žádost společnosti LONG – LUU, s. r. o., Ngu Long Pham a Thi Luu Pham se sídlem 

Komenského 37/14, PSČ 418 01 Bílina, o pronájem prostor sloužících podnikání na adrese 

Bílina, Mírové náměstí č. p. 90 o celkové výměře 123,92 m2. 

 

825  

Žádost společnosti APEurope, s. r. o., Patrik Kovač, se sídlem Kaprova 42/14, PSČ 110 00 

Praha, o pronájem prostor sloužících podnikání na adrese Bílina, Mírové náměstí č. p. 90 

o celkové výměře 123,92 m2. 

 

826  
Žádost 

, o pronájem prostor sloužících podnikání na adrese Bílina, Mírové náměstí č. p. 90 

o celkové výměře 123,92 m2. 

 

827  
Žádost  o pronájem 

prostor sloužících podnikání na adrese Bílina, Mírové náměstí č. p. 90 o celkové výměře 

123,92 m2. 

 

828  

Žádost , o pronájem prostor 

sloužících podnikání na adrese Bílina, Mírové náměstí č. p. 90 o celkové výměře 123,92 m2.  
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829  
Žádost , o pronájem prostor 

sloužících podnikání na adrese Bílina, Mírové náměstí č. p. 90 o celkové výměře 123,92 m2. 

 

830  
Žádost společnosti KOH–INOOR HARDMUTH Trade, a. s., se sídlem Pelhřimov, 

Myslotínská 1429, PSČ 393 01, o pronájem prostor sloužících podnikání na adrese Bílina, 

Mírové náměstí č. p. 90 o celkové výměře 123,92 m2. 

 

831  

Žádost , o pronájem 

prostor sloužících podnikání na adrese Bílina, Mírové náměstí č. p. 90 o celkové výměře 

123,92 m2. 

 

832  
Žádost společnosti PVK Company, s. r. o., Patrik Kovač se sídlem Bítovská 1217/22, PSČ 

140 00, Praha, o pronájem prostor sloužících podnikání na adrese Bílina, Mírové náměstí č. 

p. 90 o celkové výměře 123,92 m2. 

 

833  

Žádost právnické osoby Paul nábytek, s. r. o., IČ: 25488660, o poskytnutí finančního daru 

ve výši 20.000 Kč, z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským 

podnikatelům (provozovnám). 

 

834  
Žádost pana Bohumila Čejkovského, IČ: 03990141, o poskytnutí finančního daru ve výši 

20.000 Kč, z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským podnikatelům 

(provozovnám). 

 

835  

Žádost pana Michala Brychty, IČ: 64682048, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 

z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským podnikatelům 

(provozovnám). 

 

836  
Žádost pana Ladislava Šulce, IČ: 66673151, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 

z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským podnikatelům 

(provozovnám).  

 

837  
Žádost pana Otakara Poppera, IČ: 61512486, o poskytnutí finančního daru ve výši 

20.000 Kč, z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským podnikatelům 

(provozovnám). 

 

838  

Žádost paní Lucie Popperové, IČ: 60232111, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 

z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským podnikatelům 

(provozovnám). 

 
VI. rozhodla 

 
839  

Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 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 
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v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební 

práce na akci „Rozšíření parkovacích ploch v lokalitě Sídliště Za Chlumem, blok 3–4”.  

 

840  
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 „Oprava chodníku – za MŠ Za Chlumem, Bílina“.  

 

841  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 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 na akci „Oprava sportovní běžecké dráhy na ZŠ Aléská, Bílina“. 

 

842  

Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie dle 

směrnice č. 1/2020, formou zadávacího řízení ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 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 dodávky s názvem „WiFi4EU – Bezdrátová 

veřejná síť ve městě Bílina“ s úpravami dle požadavků členů rady města. 

 

843  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Modernizace strojovny 

vytápění – ZŠ Aléská, Bílina“ je nabídka společnosti MEGAWATT, s. r. o., Mírová 131/15, 

417 03 Dubí III.– Pozorka, IČ: 287 141 13. Druhou v pořadí je nabídka společnosti ULIMEX, 

s. r. o., Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 148 648 78. Třetí v pořadí je 

nabídka společnosti TOPAV – Takáč, s. r. o., Bystřická 266, 417 31 Novosedlice, IČ: 035 

951 53. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

844  

Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava chodníku – ul. 

Čsl. armády, Za Chlumem, Bílina“ je nabídka společnosti Petr Arpáš, s. r. o., Sadová 40, 418 

01 Bílina, IČ: 27280012. Druhou v pořadí je nabídka společnosti Buggalo, s. r. o., Stará 

Mlýnská 138, 415 01 Teplice, IČ: 04382587. Zároveň pověřuje starostku města podpisem 

smlouvy. 

 

845  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na veřejná zakázku malého rozsahu II. kategorie 

na služby s názvem „Zajištění konektivity základních škol k veřejnému internetu dle 

standardu konektivity, je nabídka společnosti SOFTEX NCP, s. r. o., Růžová 1426 43401 

Most s nabídkovou cenou 187.443 Kč bez DPH. Druhou v pořadí je společnost Netcom 

Solution, s. r. o., Janáčkova 1962, 66601 Tišnov. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

846  

Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava chodníku – za 

DDM, Havířská, Bílina“ je nabídka společnosti Buggalo, s. r. o., Stará Mlýnská 138, 415 01 

Teplice, IČ: 04382587. Druhou v pořadí je nabídka společnosti Petr Arpáš, s. r. o., Sadová 

40, 418 01 Bílina, IČ: 27280012. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy.  
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847  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Přesunutí stávající 

dešťové kanalizace a vsakovacího objektu a rozšíření pro vsakování dešťových vod z nové 

přístavby domu s pečovatelskou službou, Bílina“ je nabídka společnosti Jiří Výborný, 

Havlíčkova 286, 417 61 Bystřany, IČ: 42170486. Druhou v pořadí je nabídka společnosti 

SVP Chomutov, s. r. o., Česká 1022/10, 434 01 Most, IČ: 64651151. Zároveň pověřuje 

starostku města podpisem smlouvy. 

 

848  
Doporučit Městskému úřadu v Bílině vydat rozhodnutí o prominutí místního poplatku 

za užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky č. 04/2017, o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství, které se bude vztahovat pouze k umístění 

dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb, tj. k restauračním 

předzahrádkám, a to za období od vyhlášení nouzového stavu, tj. od 12.03.2020 

do 11.05.2020 00:00 hodin. 

 

 

VII. jmenuje 
 
849  
Konkursní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo 

ředitele/ky Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace v tomto složení:  

a) Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města Bíliny – předseda konkursní komise,  

b) Mgr. Eva Böhmová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Bílina, 

c) Bc. Pavla Pospíšilová, samostatná referentka oddělení organizací a koncepcí odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

d) Bc. Radana Šebková, pedagogický pracovník Mateřské školy Bílina, Síbova 332, 

příspěvková organizace,  

e) Mgr. Martina Hrdá – školní inspektorka České školní inspekce, Ústecký inspektorát,  

f) Mgr. Vladimíra Pechanová – ředitelka MŠ Obrnice jako odborník v oblasti státní správy, 

organizace a řízení ve školství,  

g) Mgr. Bc. Eva Kyjovská – ředitelka MŠ Sluníčko Krupka, jako odborník v oblasti státní 

správy, organizace a řízení ve školství. 

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 1 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 2 

odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, 

v platném znění. 
 
 

VIII. ruší 
 

850  

Zadávací řízení 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 „Oprava ochozu radniční věže MěÚ Bílina“, z důvodu odstoupení 

zhotovitele. 

 

851  
Rozšíření místa pro konání svatebních obřadů ve venkovním prostoru „lázeňský altánek” 

na Kyselce na parcele č. 1950 s účinností od 01.08.2020. 
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XI. pověřuje 
 

852  
Paní Ivetu Richterovou, pracovnici odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Bílina, 

funkcí tajemníka konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí 

pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, 

v souladu s § 1 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích, v platném znění.  

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
853  

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi městem 

Bílina jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako 

převodcem, kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p. č. 252/12 o výměře 

72 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny a pozemku p. č. 252/13 o výměře 303 m2 v k. ú. Chudeřice 

u Bíliny. Podpisem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

doporučuje pověřit starostku města. 

 

854  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1794/1 o výměře 233 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 

určenou na základě znaleckého posudku s tím, že si žadatelé nechají na vlastní náklady 

zhotovit znalecký posudek. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem 

pozemku. 

 

855  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2089/2 o výměře 57 m2 

v k. ú. Bílina, za kupní cenu 21.660 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 44/4094/2020 

zhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, 418 01 Bílina. Podpisem kupní smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 

 

856  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1069/2 

o výměře 23 m2 v k. ú. Bílina, za kupní cenu 6.900 Kč stanovenou znaleckým posudkem 

č. 45/4095/2020 zhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, 418 01 Bílina, tj. celkem 

i s náklady spojenými s prodejem 7.100 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 

starostku města. 

857  

Odpuštění nájemného z důvodu omezení užívání předmětu nájmu dle příslušných usnesení 

vlády České republiky o přijetí krizového opatření zákazem maloobchodního prodeje a 

prodeje služeb v provozovnách dle žádosti nájemce společnosti WAMB, v. o. s., se sídlem 

Mírové náměstí 92/19, 418 01 Bílina, za polovinu měsíce března, celé měsíce duben a 

květen, v celkové výši 86.650 Kč za podmínky neexistence dluhu po splatnosti k 31.08.2020 

nájemníka vůči městu vyjma nájemného za období navržené k odpuštění. 

 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
858  
Žádost Spolku Šance žít o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 

100.000 Kč na projekt „Provoz a fungování chráněné dílny u Lady“. 
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XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
859  
Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o odložení realizace převodu 

pozemku p. č. 1867 o výměře 238 m2 v k. ú. Bílina. 

XIII. stahuje z programu 
 

860  
Žádost společnosti Lesy Sever, s. r. o., o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny 

za pozemek p. č. 774 v k. ú. Bílina a část pozemku p. č. 766/1 v k. ú. Bílina s tím, že žádost 

a doplněný materiál bude předložen do dalšího jednání rady města. 

XIV. bere na vědomí 
 
 

861  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 z 13.10.2015, kterým bylo tajemníkovi 

městského úřadu uloženo pověřit odbor dopravy pravidelným informováním rady města 

o plánovaných, probíhajících a dokončených výkopových prací (havárií) a vydání povolení 

k výkopovým pracím na území města Bíliny. 

 

862  

Informaci Ing. Jindřicha Brunclíka (MOJE Bílina) o ukončení činnosti v komisi pro rozvoj 

a vize, a to k 02.07.2020. 

 

863  
Informaci volného seskupení DIKHAS o výročí Dne připomínky vyhlazení Romů. 

 

864  

Informaci Základní školy Bílina, Lidická 31/18, o zapojení školy do programu Evropské 

komise Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 1 s projektem „Zvyšování jazykového 

vzdělávání v Duhové škole“, na který obdržela grant ve výši 32.602 EUR. 

 

865  
Informace odboru nemovitostí a investic o probíhajících aktivitách k navrhovaným 

parkovacím plochám v Bílině a také k postupu prací na hlavní lázeňské budově. 

 

866  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu investiční akce – opravy chodníků 

dle plánu investic pro rok 2020.  

 

867  

Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy. 

 

868  
Plnění úkolů ze zápisu rady města finančním odborem. 

 

869  

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

 

870  
Plnění úkolů ze zápisu rady města – komise pro rozvoj a vize. 
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871  
Plnění úkolů ze zápisů rady města Městskými technickými službami Bílina. 

 

872  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 

 

873  

Plnění úkolu ze zápisu rady města Městskou policií Bílina. 

 

874  
Plnění úkolu ze zápisu rady města odborem sociálních věcí a zdravotnictví. 

 

875  

Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 

 

876  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dotací a projektů. 

 

877  

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

 

878  
Zápis č. 3 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 25.05.2020. 

 

879  
Zápis z jednání komise pro místní média z 08.06.2020. 

 

880  

Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 15.06.2020. 

 

881  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize z 15.6.2020. 

 

882  

Zápis z jednání bytové komise z 17.06.2020 a zároveň vyhodnocení bytového pořadníku za 

I. pololetí roku 2020 vyjma bodu e), kdy bude žadatel zařazen do bytového pořadníku.  

 

883  
Zápis č. 4 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 17.06.2020. 

 

884  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise konané z 22.06.2020. 

 

885  

Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden 

– červen 2020 a plnění příjmů za toto období. 

 

886  
Aktualizovaný rozpočet Městských technických služeb, příspěvková organizace, 

k 31.05.2020. 

 

887  

Aktualizovaný rozpočet společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., k 31.05.2020. 
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888  
Aktualizovaný rozpočet předškolních, školních a školských příspěvkových organizací:  

a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace,  

b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace,  

c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace,  

d) Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace,  

e) Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace,  

f) Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace,  

g) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace,  

h) Základní umělecká škola Gustava Waltera Bílina, příspěvková organizace,  

i) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace,  

a to k 31.05.2020. 

 

889  
Nařízení města Bílina, č. 01/2020, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují 

na území města oblasti s placeným stáním. 

 

890  

Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z Národního programu podpory cestovního 

ruchu v regionech z podprogramu „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury v cestovním 

ruchu“ pro žádost o dotaci s názvem „Turistický informační systém v Bílině“. 

 

891  
Žádost ředitelek základních škol o snížení ceny pronájmu plavecké haly pro povinnou výuku 

plavání žáků I. stupně ZŠ. 

 

892  

Vyhodnocení efektivity vynaložených prostředků v souvislosti s navýšením rozpočtu 

ZŠ Za Chlumem o finanční příspěvek na sociální pracovníky. 

 

893  
Nabídku nepotřebného majetku příspěvkových organizací města a souhlasí s prodejem dle 

platných Pravidel pro prodej movitého majetku příspěvkových organizací zřízených městem 

Bílina. 

 

894  

Obnovenou žádost společnosti HEINEKEN Česká republika, a. s., U Pivovaru 1, 270 53 

Krušovice, z 09.07.2020 o odpuštění nájemného z důvodu omezení užívání předmětu nájmu 

dle příslušných usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření zákazem 

maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách a informaci k vládnímu programu 

"COVID - Nájemné". 
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________________________________________________ 

 

RADA MĚSTA 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné 
hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 

 
 

I. schvaluje  
 
 
 
895  

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce jednatelky, mezi společností Hornická 

nemocnice s poliklinikou, s. r. o., a Ing. Andreou Abigail Novákovou, jehož předmětem je 

doplnění smlouvy o možnost přiznání další a mimořádné odměny za úspěšné splnění úkolů, 

nebo za řešení neočekávaných a specifických událostí. Podpisem dodatku pověřuje 

starostku města. 

 

896  
Mimořádnou odměnu Ing. Andree Abigail Novákové, jednatelce společnosti Hornická 

nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, ve výši 30.000 Kč, za řešení neočekávaných 

a specifických událostí v chodu společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


