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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 ustavujícího zasedání, 
které se uskutečnilo 19. října 2022 
_________________________________ 

 

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

 

I. pověřilo 
 
 
203  
Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou vedením ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 
Bíliny do doby, než bude zvolen starosta nebo místostarosta města. 

 

II. bere na vědomí 
 

 

204  
Složení slibu 27 členy nově zvoleného Zastupitelstva města Bíliny, v souladu s § 69, odst. 2 
a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, včetně Pavla Pastyříka, 
MSc. MBA, náhradníka za MOJE Bílina a MUDr. Aleny Jelínkové, náhradnice za Bílinské 
sociální demokraty a nezávislé. 
 
205  
Rezignaci MUDr. Jaroslava Čermáka (BSDN) na funkci člena zastupitelstva města, k 12. říjnu 
2022 a zároveň prohlášení MUDr. Aleny Jelínkové (BSDN) členkou zastupitelstva města 
k 13. říjnu 2022. 
 
206  
Rezignaci Ing. Petra Rosenkranze (MOJE Bílina) na funkci člena zastupitelstva města, 
k 27. září 2022 a zároveň prohlášení pana Pavla Pastyříka, MSc. MBA (MOJE Bílina) členem 
zastupitelstva města k 28. září 2022. 
 
 

III. zřizuje 
 
 
207  
Finanční výbor Zastupitelstva města Bíliny s tím, že finanční výbor bude devítičlenný. 
 
208  
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Bíliny s tím, že kontrolní výbor bude devítičlenný. 

 
 

IV. schvaluje 
 
 
209  
Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Bíliny, dle předloženého návrhu. 
  
210  
Zvolení dvou místostarostů pro volební období 2022–2026. 
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211  
Zásady pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva města Bíliny, s účinností dnem schválení, dle návrhu předloženého tajemníkem 
městského úřadu a dle připomínek členů zastupitelstva města. Zastupitelstvo stanovuje tyto 
měsíční odměny:  
a) předseda komise 2.000 Kč,  
b) člen výboru nebo komise 1.200 Kč,  
c) člen komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky 

1.200 Kč.  
V případě výkonu několika funkcí se poskytuje odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé 
funkce. Vyplacení odměny je podmíněno účastí na zasedání výboru nebo komise v daném 
měsíci. 
 
212  
Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny, s účinností dnem 
schválení, dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu a dle připomínek členů 
zastupitelstva. V souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, v platném znění, stanovuje zastupitelstvo tyto měsíční odměny:  
a) člen rady města 8.000 Kč,  
b) člen zastupitelstva města 2.000 Kč,  
c) předseda výboru nebo komise 4.000 Kč,  
d) člen výboru nebo komise 3.300 Kč,  
e) člen komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky 

1.600 Kč.  
V případě souběhu výkonu několika funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva města 
stanovuje měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za výkon funkce člena rady města, 
předsedy nebo člena výboru zastupitelstva a předsedy nebo člena komise rady města. 
Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou. 
Vyplacení odměny je podmíněno účastí na zasedání výboru nebo komise v daném měsíci. 
 
213  
Termín dalšího zasedání Zastupitelstva města Bíliny, které se uskuteční ve středu 
7. prosince 2022 od 16:00 hodin. 
 

V. stanovuje 
 

214  
Počet členů Rady města Bíliny ve volebním období 2022–2026 na devět. 

 

VI. rozhodlo 
 

215  
Hlasovat v průběhu volby starosty, místostarostů a dalších členů rady města veřejným 
hlasováním. 

 

VII. určuje 
 

216  
Funkci starosty a funkce dvou místostarostů jako funkce, pro které budou členové 
zastupitelstva uvolněni. 
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VIII. volí 
 
217  
Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou (ANO 2011) starostkou města Bíliny. 
 
218  
Ing. Marcelu Dvořákovou (ODS) 1. místostarostkou a určuje ji zastupováním starostky města 
Bíliny a 2. místostarosty města Bíliny, v případě jejich nepřítomnosti. 
 
219  
Ing. Karla Matušku (ANO 2011) 2. místostarostou města Bíliny a určuje ho zastupováním 
starostky města Bíliny a 1. místostarostky města Bíliny, v případě jejich nepřítomnosti. 
 
220  
Ing. Radka Zenkera (ANO 2011) členem Rady města Bíliny. 
 
221  
Mgr. Bc. Josefa Veselého (ANO 2011) členem Rady města Bíliny. 
 
222  
Rostislava Aulického (ODS) členem Rady města Bíliny. 
 
223  
Mgr. Petru Skuthanovou (ODS) členkou Rady města Bíliny. 
 
224  
Mgr. Petra Hazdru (Moje Bílina) členem Rady města Bíliny. 
 
225  
Pana Pavla Pastyříka, MSc. MBA (Moje Bílina) členem Rady města Bíliny. 
 
 

IX. konstatuje 
 

226  
Neslučitelnost funkce člena Zastupitelstva města Bíliny, Mgr. Pavla Ryjáčka, s funkcí 
vykonávanou jako zaměstnanec zařazený do pověřeného obecního úřadu, v souladu s § 5 
odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Rostislav Aulický v. r.    

 
 
Jiří Urbánek v. r.      

 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r.  
místostarostka města 

 


