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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 3. zasedání v roce 2021, 
které se uskutečnilo 5. května 2021 
_________________________________ 

 

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

 
I. ukládá 

 
 
112  
Odboru nemovitostí a investic připravit přehled o realizovaných výstavbách parkovacích ploch 

od roku 2010 na území města podle jednotlivých volebních období, včetně projekčně 

připravovaných parkovacích ploch a takových parkovacích ploch, u kterých se předpokládá, 

že budou dokončeny v tomto volebním období. Materiál bude zpracován v souladu s návrhem 

členů zastupitelstva města. 

 

 
II. schvaluje 

 
 
113  

Rozpočtové opatření č. 37/2021 – přijetí zálohové platby dotace z Operačního programu 

Zaměstnanost na projekt „Smart Bílina – efektivní a komunikující úřad“ ve výši 

2.025.521,35 Kč a úpravu rozpočtu odboru dotací a projektů. 

 

114  
Rozpočtové opatření č. 50/2021 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku ve výši 2.543.450 Kč přijetím první splátky neinvestiční dotace Ministerstva práce 

a sociálních věcí ČR na činnost sociálně–právní ochrany dětí v roce 2021. 

 

115  
Rozpočtové opatření č. 51/2021 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku ve výši 3.133.700 Kč přijetím neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR na výkon sociální práce v roce 2021. 

 

116  

Rozpočtové opatření č. 54/2021 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku ve výši 300.000 Kč přijetím neinvestiční dotace z programu Úřadu vlády ČR Podpora 

terénní práce v roce 2021. 

 

117  
Realizaci opatření navrhnutých radou města k eliminaci hluku ze sportovního hřiště v ulici 

Čapkova a ukládá radě města zajistit jejich realizaci a zprávu o jejich realizaci předkládat 

pravidelně zastupitelstvu města. 

 

118  

Rámcovou smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na kompenzační opatření prováděná 

v rámci programu „Pomáháme kraji” mezi městem Bílina jako příjemcem a společností 

Severočeské doly, a. s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, jako poskytovatelem. 

Podpisem rámcové smlouvy pověřuje starostku města. 
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119  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., jako 

příjemcem dotace na projekt „Poskytnutí psychosociální podpory ve zdravotnictví – vzdělávání 

zdravotních pracovníků“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

120  

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako 

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

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

starostku města. 

 

121  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 55.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a společností Hospic v Mostě, o. p. s., jako příjemcem dotace 

na projekt „Poskytování paliativní péče v hospici“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města.  

 

122  
Odpis pohledávky za  ve výši 37.075 Kč za nezaplacené nájemné a služby 

nebytových prostor pro nedobytnost. 

 

123  

Odpis pohledávky za  ve výši 36.436 Kč za nezaplacené nájemné a služby 

nebytových prostor pro nedobytnost. 

124  
Doplnění plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2021 o kontrolu akce „Rekonstrukce bytu 

č. 2 v ulici Důlní 399“ a akce „Stavební úpravy zubní ordinace v objektu Hornické nemocnice 

s poliklinikou, Bílina“. 

 

125  

Účetní závěrku města Bíliny k 31.12.2020. 

 
 

III. zamítá 
 
126  
Žádost  o prominutí sankce z prodlení díla v celkové výši 

79.325,56 Kč, konkrétně na akci rekonstrukce bytu č. 2 v ulici Důlní 399 ve výši 52 851,96 Kč 

a dále na akci stavební úpravy zubní ordinace v objektu Hornické nemocnice s poliklinikou, 

Bílina, ve výši 26.473,60 Kč. 

 

 

IV. rozhodlo 
 

127  

Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za  ve výši 36.436 Kč 

za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor. 

 

128  

Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za  ve výši 37.075 Kč 

za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor. 
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V. bere na vědomí 
 

129  
Možnosti řešení stavu objektu A plavecké haly. 

 

130  

Informace starostky k výkupu bytů a bytových domů včetně nákladů na rekonstrukci 

a zakonzervování bytových jednotek č. p. 655–657 v ul. M. Švabinského. 

 

131  
Žádost obyvatel ulice Litoměřická 863–866 o přesunutí hřiště v ulici Čapkova. 

 

132  

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost k projektu „Smart 

Bílina – efektivní a komunikující úřad“ vedený pod registračním číslem 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016719. 

 

133  
Zápis z jednání finančního výboru z 3. května 2021. 

 

134  
Zprávu o činnosti Městské policie Bílina za rok 2020. 

 
Ověřovatelé zápisu: 
  
 
Mgr. Petr Hazdra v. r.     

 
 
Lenka Brunzová v. r.    
 

  
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


