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 Z  A  S  T  U  P  I  T  E  L  S  T  V  O    M  Ě  S  T  A    B  Í  L  I  N  Y  

 
Usnesení z 2. zasedání v roce 2021, 
které se uskutečnilo 14. dubna 2021 

_________________________________ 
 

Z A S T U P I T E L S T V O   M Ě S T A 
 
 

 
I. schvaluje 

 
 
35  
Rozpočtové opatření č. 10/2021 – přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 

1.776.000 Kč na kalendářní rok 2021. 

 

36  
Rozpočtové opatření č. 11/2021 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku ve výši 666.000 Kč z přebytku hospodaření na úhradu vratky dotace v rámci 

finančního vypořádání dotace ze státního rozpočtu za rok 2020 na výkon sociální práce.  

 

37  

Rozpočtové opatření č. 27/2021 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o částku 

v celkové výši 2.040.000 Kč z přebytku hospodaření města na dokončení financování akce 

„Přístavba multifunkčního objektu domu s pečovatelskou službou”. 

 

38  
Smlouvu o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti 

veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou, a to za období od října 

do prosince 2020, mezi Ústeckým krajem a městem Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

39  

Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva 

mezi městem Bílina jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových jako převodcem, kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod 

pozemku p. č. 432 o výměře 846 m2 v k. ú. Bílina–Újezd. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

40  
Smlouvu o poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace ve výši 90.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace, jako příjemcem, 

na obnovu hospodářské a chovné činnosti v rámci Českého rybářského svazu. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 

41  
Smlouvu o poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města ve výši 400.000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, příspěvková organizace, 

jako příjemcem, na pořízení žákovských počítačových stanic a k částečné obnově nábytku 

v počítačové učebně gymnázia v Bílině v roce 2021, na základě žádosti ředitele gymnázia. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

 

 



Usnesení ZM z 14.04.2021  2 
 

42  
Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitého majetku mezi městem Bílina jako převodcem 

a Městskými technickými službami Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, kdy 

předmětem bezúplatného převodu je víceúčelové dětské hřiště v lokalitě Teplické Předměstí 

v celkové pořizovací hodnotě 2.439.115,34 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

43  

Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/15 o výměře 23 m2 v k. ú. Bílina, 

za cenu určenou na základě znaleckého posudku č. 3/21103/2021 ve výši 6.900 Kč, tj. celkem 

i s náklady spojenými s prodejem pozemku 7.100 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

44  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/20 o výměře 23 m2 

v k. ú. Bílina, za cenu určenou na základě znaleckého posudku č. 4/21104/2021 ve výši 6.900 

Kč, tj. celkem i s náklady spojenými s prodejem pozemku 7.100 Kč. Podpisem kupní smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

45  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a 

 jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1856/1 o výměře 

329 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku 

č. 0400_2020, ve výši 76.328 Kč, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti 

ve výši 763 Kč. Celková kupní cena činí 77.091 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

46  

Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako kupujícím a Státním statkem Jeneč, státní podnik  

v likvidaci, jako prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 369/2 o výměře 

142 m2, pozemku p. č. 659/4 o výměře 386 m2, pozemku p. č. 2372/125 o výměře 30 m2, 

pozemku p. č. 2372/127 o výměře 88 m2, pozemku p. č. 2372/128 o výměře 540 m2, pozemku 

p. č. 2433/1 o výměře 404 m2 vše v k. ú. Bílina a dále pozemku p. č. 540/5 o výměře 149 m2, 

pozemku p. č. 540/6 o výměře 119 m2, pozemku p. č. 540/7 o výměře 85 m2, pozemku 

p. č. 540/9 o výměře 44 m2, pozemku p. č. 540/11 o výměře 25 m2 vše v k. ú. Bílina–Újezd, 

za cenu obvyklou 42.958 Kč, určenou na základě znaleckého posudku č. 5074/32/2021 

zhotoveného Zdeňkem Vašíčkem, Teplická 232, Hranice. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

47  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako kupujícím a společností ČEZ, a. s., IČ: 452 74 649, 

se sídlem Duhová 1444/2, Praha 4 jako prodávajícím, kdy je předmětem smlouvy odkup stavby 

občanské vybavenosti č. p. 878, Teplické Předměstí, nacházející se na pozemku 

p. č. 1636/284 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 886 m2 ve vlastnictví kupujícího, 

a pozemku p. č. 1636/271 (ostatní plocha/ostatní komunikace) o výměře 2 004 m2, vše 

v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3610–

042/2020 AC–OC z 25.05.2020 vyhotoveného Radkem Trončinským, se sídlem Masarykova 

124/204, Ústí nad Labem, ve výši 1.800.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku 

města.  
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48  
Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 

dopravou a veřejnou drážní dopravou. Předmětem tohoto dodatku je přepočet referenčních 

tržeb pro rok 2021 a dále pak povinnost města Bílina uhradit Ústeckému kraji finanční 

prostředky za překročení maximálního ročního dopravního výkonu v roce 2020 vč. nastavení 

mechanismu do dalšího let ve věci samé. Podpisem dodatku pověřuje starostku města Bílina. 

 

49  

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

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

majetek – kolumbárium u hřbitovní zdi a chladící zařízení na zimním stadionu, v celkové 

pořizovací hodnotě 7.370.210,64 Kč. Podpisem předávacího protokolu pověřuje starostku 

města. 

 

50  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 110.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Sportovní kuželkářský klub Bílina, z. s., jako příjemcem, 

na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

51  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.650.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Draci Bílina, z. s., jako příjemcem, na podporu činnosti 

příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

52  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

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

jako poskytovatelem a spolkem Foosball Severní Čechy, z. s., jako příjemcem, na podporu 

činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

53  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 90.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Klub rybolovné techniky Bílina, z. s., jako příjemcem, 

na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

54  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 400.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem LAWEN TENIS KLUB Bílina, z. s., jako příjemcem, na podporu 

činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

55  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem PS. AVZO TSČ ČR – Bílina, jako příjemcem, na podporu 

činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 
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56  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 115.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem PRO–AKTIV, z. s., jako příjemcem, na podporu činnosti 

příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

57  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem SanDoMon Bílina, z. s., jako příjemcem, na podporu činnost i 

příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

58  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 265.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem SHOTOKAN KARATE–DO MASOPUST BÍLINA, z. s., jako 

příjemcem, na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 

59  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 350.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem SK Bílina, z. s., jako příjemcem, na podporu činnosti příjemce 

v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

60  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem SK FAVORIT Bílina, z. s., jako příjemcem, na podporu činnosti 

příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

61  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.100.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem SK HC Draci Bílina, z. s., jako příjemcem, na podporu činnosti 

příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

62  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem SK Velosport team Bílina, z. s., jako příjemcem, na podporu 

činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

63  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 390.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., jako příjemcem, 

na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 
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64  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Tělocvičná jednota Sokol Bílina, jako příjemcem, na podporu 

činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

65  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.100.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Atletický klub Bílina jako příjemcem, na podporu činnosti 

příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

66  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem AKB GYM BÍLINA, z. s., jako příjemcem, na podporu činnosti 

příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

67  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Bílina, jako příjemcem, 

na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

68  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.400.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Fotbalový klub Bílina, z. s., jako příjemcem, na podporu 

činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

69  
Memorandum o poskytnutí vzájemné součinnosti v rámci zamýšleného projektu výstavby nové 

obytné zóny v lokalitě Za Chlumem uzavřeného mezi městem Bílina a , 

. Podpisem memoranda pověřuje starostku města. 

 

70  

Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 24/8 o výměře 25 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny.  

 

71  
Záměr výkupu pozemku p. č. 1663/12 o výměře 840 m2 v k. ú. Bílina za cenu obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem dle podmínek navrhnutých právním zástupcem města.  

 

72  
Záměr prodeje pozemku p. č. 522 o výměře 491 m2 v k. ú. Jablonec u Libčevsi a pozemku 

p. č. 521 o výměře 11 m2 v k. ú. Jablonec u Libčevsi, kdy se na pozemku 521 nachází stavba 

nezapsaná v katastru nemovitostí, která není předmětem převodu, neboť je ve vlastnictví 

jiného vlastníka. Pozemky budou převáděny za cenu obvyklou, určenou na základě 

znaleckého posudku navýšenou o náklady spojené s prodejem pozemků. 
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73  
Odpis pohledávky za  ve výši 37.129 Kč za nezaplacené nájemné 

a služby nebytových prostor pro nedobytnost. 

 

 

74  

Odpis pohledávky za  ve výši 42.664 Kč za nezaplacené nájemné 

a služby nebytových prostor pro nedobytnost. 

 

75  
Odpis pohledávky za  ve výši 38.132 Kč za nezaplacené nájemné a služby 

nebytových prostor pro nedobytnost. 

 

76  
Odpis pohledávky za  ve výši 21.081 Kč za nezaplacené nájemné 

a služby nebytových prostor pro nedobytnost. 

 

77  

Odpis pohledávky za společností PIGART, s. r. o., ve výši 22.315 Kč za nezaplacené nájemné 

a služby nebytových prostor pro nedobytnost. 

 

78  
Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 60.215,98 Kč za nezaplacené 

zbylé dlužné nájemné z důvodu ukončeného insolvenčního řízení splněním oddlužení.  

79  
Aktualizaci Pravidel pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny.  

 

80  
Plán dopravní obslužnosti města Bílina pro období let 2021–2026. 

 

81  

Členství města Bíliny v asociaci národní síť Zdravých měst České republiky. 

 

82  
Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života a přistupuje tím 

k mezinárodnímu programu Zdravé město OSN–WHO. Podpisem deklarace pověřuje 

starostku města. 

 

 

II. nesouhlasí 
 
 
83  

S požadavkem starosty obce Zabrušany, Ing. Vítězslava Škuthana, na uzavření spolupráce 

spočívající v uzavření veřejnoprávní smlouvy k zajištění výkonu oprávnění Městské policie 

v obci Zabrušany. 

 
III. zamítá 

 
84  
Návrh členů zastupitelstva města za stranu Bílinští sociální demokraté a nezávislí na úpravu 

jednacího řádu Zastupitelstva města Bíliny, ve smyslu zrušení limitování diskusního 

vystoupení. 
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85  
Nabídku společnosti SEVER Plus, s. r. o., na směnu bytové jednotky č. 597/41 s podílem 

na společných částech domu a pozemku o velikosti 2660/198050 a bytové jednotky č. 597/42 

s podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 2860/198050, Teplické 

Předměstí č. p. 597, Bílina, nacházející se na pozemku p. č. 1683/80 v k. ú. Bílina, za bytovou 

jednotku č. 790/3 s podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 642/56002, 

Teplické Předměstí č. p. 790, Bílina, nacházející se na pozemku p. č. 1636/71 v k. ú. Bílina. 

 

86  

Žádost  o prodej pozemků p. č. 802/4 (ostatní plocha/jiná plocha) 

o výměře 51 m2 a p. č. 804/10 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 44 m2, vše v k. ú. Bílina 

a zároveň ukládá úřadu územního plánování zahrnout okolí zimního stadionu a funkční využ ití 

ploch v tomto okolí do případné další změny územního plánu města Bílina. 

 

87  
Žádost p  o prodej pozemků p. č. 802/5 (ostatní plocha/jiná plocha) 

o výměře 98 m2, p. č. 804/9 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 17 m2 a p. č. 802/6 (ostatní 

plocha/jiná plocha) o výměře 18 m2, vše v k. ú. Bílina. 

 

88  
Žádost o prodej části pozemku p. č. 2158 

v k. ú. Bílina. 

 

89  

Žádost o prodej části pozemku p. č. 269/1 v k. ú. Bílina. 

 

90  
Žádost  o prodej části pozemku p. č. 2372/169 v k. ú. Bílina. 

 

IV. rozhodlo 
 

91  

Odstoupit od kupní smlouvy č. 04/2020/HY uzavřené 29.05.2020 mezi městem Bílina jako 

prodávajícím a společností Lesy Sever, s. r. o., jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je 

prodej pozemku p. č. 766/1 o výměře 7 766 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 774 o výměře 

2 621 m2 v k. ú. Bílina za celkovou kupní cenu 1.040.700 Kč, z důvodu nedodržení platebních 

podmínek. 

 

92  
Nevyplácet odměnu  za členství v komisi pro bezpečnost a prevenci 

kriminality, na základě jeho žádosti o zrušení plateb za účast v této komisi, s účinností 

od 01.01.2021. 

 

93  
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za  ve výši 60.215,98 

Kč za nezaplacené zbylé dlužné nájemné. 

 

94  

Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za  ve výši 37.129 Kč 

za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor. 

 

95  
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za společností PIGART, s. r. o., ve výši 

22.315 Kč za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor. 
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96  
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za  ve výši 42.664 Kč 

za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor. 

 

97  

Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za  ve výši 38.132 Kč 

za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor. 

 

98  
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za  ve výši 21.081 Kč 

za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor. 

 

V. projednalo 
 

99  

Možnosti odkupu bytů a bytových domů na území města Bíliny. 

 

VI. pověřuje 
 

100  

Ing. Radka Zenkera jako politika programu Zdravé město a zároveň souhlasí s tím, že rada 

města pověří pracovníka úřadu koordinací programu Zdravé město. 

 

VII. bere na vědomí 
 

101  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 29 z 10. února 2021, kterým byla rada města 

pověřena zřízením pracovní skupiny pro eliminaci sociálně nežádoucích jevů. 

 

102  

Dotazy a připomínky Ing. Lucie Ječmenové, Ing. Karla Matušky a Mgr. Bc. Josefa Veselého, 

členů zastupitelstva města, včetně odpovědí na jednotlivé dotazy. 

 

103  
Informaci odboru nemovitostí a investic o nezaplacení kupní ceny ve výši 1.040.700 Kč 

za prodej pozemku p. č. 774 v k. ú. Bílina a části pozemku p. č. 766/1 v k. ú. Bílina.  

 

104  

Informaci ohledně výše dlužné částky za nájemné a služby a tím neplnění smlouvy č. 628 

o nájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 91, 92 Bílina uzavřené mezi 

společností WAMB, v. o. s., jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem.  

 

105  
Informaci o vyhlášení veřejné soutěže č. j. S039517/2014–O31 na prodej nemovitostí 

v k. ú. Bílina ve vlastnictví České republiky se zapsaným právem hospodaření pro Správu 

železnic, státní organizaci, s tím, že se město Bílina této veřejné soutěže nezúčastní.  

 

106  
Nabídku společnosti HIT Byty, s. r. o., na prodej bytového domu č. p. 652, 653 a 654 v ulici 

M. Švabinského, Teplické Předměstí, Bílina. 
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107  
Změnu na pozici tajemnice finančního výboru, kterou od 01.07.2021 bude Bc. Veronika 

Ježková, a to z důvodu ukončení pracovního poměru současné tajemnice finančního výboru 

k 30.06.2021. 

 

108  

Změnu na pozici tajemnice kontrolního výboru od 14.04.2021, kterou bude nově vykonávat 

Ing. Eva Brodská, vedoucí obecního živnostenského úřadu, dle návrhu rady města. 

 

109  
Zápis z jednání finančního výboru z 12. dubna 2021. 

 

110  
Zápis z jednání kontrolního výboru ze 17. února 2021. 

 

111  

Zápis z jednání kontrolního výboru z 29. března 2021. 

 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
 
Lenka Glabazňová v. r.     

 
 
Daniel Hendrych v. r.    
 

  
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


