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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 1. zasedání v roce 2023,  
které se uskutečnilo 22. února 2023 

_________________________________ 
 

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

I. revokuje 
 
1  
Usnesení zastupitelstva města č. 275 z 14.12.2017, kterým bylo rozhodnuto poskytovat další 
peněžní plnění z peněžního fondu nebo z rozpočtu města uvolněným členům zastupitelstva 
města, v souladu s § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s platnou kolektivní smlouvou, a platnou směrnicí o zaměstnaneckém fondu, 
a to ve stejné výši, jako jsou poskytována zaměstnancům města, s účinností od 01.01.2018, 
následovně:  
a) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s přijímáním 

projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství,  
b) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 

zastupováním obce na veřejných občanských obřadech,  
c) příspěvek na stravování uvolněným členům zastupitelstva,  
d) příspěvek na penzijní pojištění uvolněním členům zastupitelstva,  
e) příspěvek na ošatné,  
f) odměna při významném životním výročí. 
 
 

II. schvaluje 
 
2  
Rozpočtové opatření č. 3/2023 – převod finančních prostředků z přebytku hospodaření roku 
2022 do plánu investic pro rok 2023 v celkové výši 17.278.000 Kč. 
 
3  
Rozpočtové opatření č. 5/2023 – přijetí krajské neinvestiční dotace ve výši 1.435.000 Kč 
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období 
od 01.01.2023 do 31.12.2023. 
 
4  
Rozpočtové opatření č. 15/2023 – navýšení rozpočtu odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví o částku ve výši 4.915.800 Kč přijetím neinvestiční dotace na podporu 
sociálních služeb v roce 2023. Dotace je určena na poskytování sociálních služeb 
Pečovatelskou službou Bílina v roce 2023. 
 
5  
Rozpočtové opatření č. 16/2023 – přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů 
souvisejících s volbou prezidenta republiky prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje 
v celkové výši 594.000 Kč. 
 
6  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500.000 Kč ze schváleného rozpočtu města 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, příspěvková 
organizace, jako příjemcem, na obnovu vybavení bílinského pracoviště gymnázia výpočetní 
a prezentační technikou. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
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7 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.918.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem dotace 
na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2023. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 

8 
Smlouvu o poskytnutí krajské neinvestiční dotace ve výši 1.435.000 Kč na zabezpečení 
lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2023 
do 31.12.2023 mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako 
příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

9 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb mezi Ústeckým krajem 
jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace ve výši 4.915.800 Kč. 
Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou Bílina v roce 2023. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

10 
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
dotace a                            jako příjemcem dotace, na pořízení nového zdroje 
vytápění v rámci programu Severočeských dolů, a. s., Pomáháme kraji, a v souladu 
s rámcovou smlouvou uzavřenou 21.07.2021 mezi Severočeskými doly, a. s., a městem Bílina. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

11 
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a                      jako příjemcem dotace, na pořízení nového zdroje vytápění, v rámci 
rámcové smlouvy poskytnutí finančních prostředků na kompenzační opatření uzavřené 
21.07.2021 mezi Severočeskými doly, a. s., a městem Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 

12 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                                 
                   jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 1664/323 o výměře 29 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou 14.500 Kč určenou na základě 
znaleckého posudku č. 153/1043/2022, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti 
ve výši 4.193 Kč. Celková kupní cena činí 18.693 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostku města. 

13 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                       jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1664/324 o výměře 29 m2 

v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou 14.500 Kč určenou na základě znaleckého posudku 
č. 153/1043/2022, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 4.193 Kč. 
Celková kupní cena činí 18.693 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

14 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                         jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/64 o výměře 22 m2 
v k. ú. Chudeřice u Bíliny pod stavbou garáže, která není předmětem prodeje, za cenu 
obvyklou ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem 11.000 Kč určenou na základě znaleckého posudku 
č. 003839/2023, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 7.260 Kč. 
Celková kupní cena činí 18.460 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 
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15 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                           jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1133 o výměře 390 m2 

v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1134 o výměře 291 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1136/1 
o výměře 684 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1136/3 o výměře 21 m2 v k. ú. Bílina s tím, že 
movitá věc nacházející se na pozemku p. č. 1136/3 v k. ú. Bílina není předmětem prodeje, 
za cenu obvyklou 210.000 Kč určenou na základě znaleckého posudku č. 3726–007/2022 AC–
OC, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 9.865 Kč. Celková kupní 
cena činí 219.865 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

16 
Trojstrannou kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností SORTING 
Solutions, s. r. o., jako prvním kupujícím a společností SOMET CZ, s. r. o., jako druhým 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy prvnímu kupujícímu je prodej pozemku p. č. 1683/96 
o výměře 2.266 m2 v k. ú. Bílina, s podmínkou zřízení věcného břemene služebnosti stezky 
a cesty ve prospěch pozemku p. č. 1683/170 a ve prospěch pozemku p. č. 1683/229, jehož 
součástí je stavba č. p. 918, a pozemku p. č. 1683/268 vše v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou 
určenou na základě znaleckého posudku č. 163/1053/2022 ve výši 630 Kč/m2, tj. celkem 
1.427.580 Kč, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 9.174 Kč, 
za celkovou kupní cena ve výši 1.436.754 Kč. Dále předmětem smlouvy druhému kupujícímu 
je prodej pozemku p. č. 1683/269 o výměře 12 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou určenou 
na základě znaleckého posudku č. 163/1053/2022 ve výši 630 Kč/m2, tj. celkem 7.560 Kč, 
navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 7.373 Kč. Celková kupní cena 
činí 14.933 Kč. Podpisem trojstranné smlouvy pověřuje starostku města. 

17 
Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské technické služby Bílina 
uzavřené 23.12.2020, kterým dochází k úpravě přílohy č. 1 – doplňuje se majetek předaný 
do správy hospodaření, v bodě i). Jedná se o pozemky, které se nacházejí v areálu koupaliště 
Kyselka, včetně nového správního objektu č. p. 495. 

18 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál a k dohodě o započtení 
pohledávek uzavřené mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
Předmětem dodatku je změna využití příplatku na pořízení 16 ks elektrických lůžek na LDN 
a 4 ks aktivních antidekubitních matrací na LDN a SL a na pořízení dalšího vybavení dle 
návrhu jednatele, které je podmíněno souhlasem valné hromady. Podpisem dodatku pověřuje 
starostku města. 

19 
Záměr prodeje pozemku p. č. 269/181 o výměře 270 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
stanovenou na základě znaleckého posudku, kdy pozemek je zatížen nájemní smlouvou. 
Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 

20 
Záměr prodeje pozemku p. č. 461 výměře 605 m2 v k. ú. Jablonec u Libčevsi, za cenu obvyklou, 
stanovenou na základě znaleckého posudku. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s 
prodejem pozemku. 

21 
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.150.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Atletický klub Bílina jako příjemcem na podporu činnosti 
příjemce v roce 2023, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
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22  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem P.S. AVZO TSČ ČR – Bílina jako příjemcem na podporu 
činnosti příjemce v roce 2023, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
23  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem LAWEN TENIS KLUB Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu 
činnosti příjemce v roce 2023, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
24  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem AKB GYM BÍLINA, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 
příjemce v roce 2023, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
25  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 270.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem SHOTOKAN KARATE–DO MASOPUST BÍLINA, z. s., jako 
příjemcem na podporu činnosti příjemce v roce 2023, na základě podané žádosti. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
26  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.200.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Draci Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti příjemce 
v roce 2023, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
27  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 140.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Tělocvičná jednota Sokol Bílina jako příjemcem na podporu 
činnosti příjemce v roce 2023, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
28  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 190.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Sportovní kuželkářský klub Bílina, z. s., jako příjemcem 
na podporu činnosti příjemce v roce 2023, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
29  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 420.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem SK KRASO Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 
příjemce v roce 2023, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
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30  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 120.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem ČSS, sportovně střelecký klub 0715, Bílina jako příjemcem 
na podporu činnosti příjemce v roce 2023, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
31  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 55.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem SK FAVORIT Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 
příjemce v roce 2023, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
32  
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 2023, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
33  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.500.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Fotbalový klub Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 
příjemce v roce 2023, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
34  
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 2023, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
35  
Výjimku z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina, spočívající 
v poskytnutí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
100.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem SK HC Draci Bílina, z. s., jako 
příjemcem na podporu činnosti příjemce v roce 2023, na základě podané žádosti, i když ke 
dni podání žádosti nebyla splněna podmínka čl. II odst. 3 uvedených pravidel, na základě které 
lze podporu poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky po lhůtě 
splatnosti vůči městu či subjektům napojeným na rozpočet města. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
36  
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 Foosball Severní Čechy, z. s., jako příjemcem na podporu 
činnosti příjemce v roce 2023, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
37  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 220.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem PRO–AKTIV, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 
příjemce v roce 2023, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
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38 
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 činnosti 
příjemce v roce 2023, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 

39 
Směrnici č.1/2023 pro dispozici k provádění rozpočtových změn, s účinností od 01.03.2023. 

40 
Účast města Bílina ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí pro rok 2023 a 2024. 

41 
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 20.12.2022 do 07.02. 2023. 

42 
Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny, s účinností 
od 01.03.2023, dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. V souladu s nařízením 
vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, 
z důvodu vládního navýšení maximální výše odměn, stanovuje tyto měsíční odměny: 
a) člen rady města 8.800 Kč, 
b) člen zastupitelstva města 2.200 Kč, 
c) předseda výboru nebo komise 4.400 Kč, 
d) člen výboru nebo komise 3.700 Kč, 
e) člen komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky 

1.800 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. 

43 
Zásady pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva města Bíliny, s účinností od 01.03.2023, dle návrhu předloženého tajemníkem 
městského úřadu, z důvodu vládního navýšení maximální výše odměn, stanovuje tyto měsíční 
odměny: 
a) předseda komise 2.200 Kč, 
b) člen výboru nebo komise 1.400 Kč, 
c) člen komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky 

1.400 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. 

III. zamítá 

44 
Návrh Mgr. Tomáše Vandase, člena zastupitelstva města, na odstranění státní vlajky Ukrajiny 
z budovy radnice. 

45 
Nabídku                 na odkup pozemku p. č. 401/133, pozemku p. č. 401/134, pozemku 
p. č. 401/135 a pozemku p. č. 401/154 vše v k. ú. Bílina–Újezd. 
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46 
Nabídku společnosti Alostar, s. r. o., na odkup pozemku p. č. 2903/8 a pozemku p. č. 2903/9 
vše v k. ú. Bílina. 

47 
Žádost                        o prodej části pozemku p. č. 269/191 v k. ú. Bílina. 

IV. rozhodlo 

48 
O změně názvu atletického stadionu v ul. Kyselská č. p. 408 na „Stadion Čestmíra Dudy“ 
na základě žádosti Atletického klubu Bílina. Všechny formální záležitosti související se 
změnou názvu stadionu zajistí Atletický klub Bílina. 

49 
Nevyplácet Ing. Pavlu Dvořákovi odměnu za členství v komisi pro bezpečnost a prevenci 
kriminality, na základě jeho žádosti, s účinností od 01.02.2023. 

50 
Poskytovat další peněžní plnění z peněžního fondu nebo z rozpočtu města členům 
zastupitelstva města, v souladu s § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s platnou kolektivní smlouvou, a platnou směrnicí o zaměstnaneckém 
fondu, a to ve stejné výši, jako jsou poskytována zaměstnancům města, následovně: 

a) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, 
místostarosty nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle 
snoubenců, že spolu vstupují do manželství, 

b) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech, 

c) příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva 
obce, 

d) příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 
e) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo 

životní pojištění, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 
f) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného 

člena zastupitelstva obce. 

V. vydává 

51 
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním 
poplatku ze vstupného, s účinností od 01.04.2023. 

VI. bere na vědomí 

52 
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 117 z 05.05.2021, kterým bylo radě města uloženo 
zajistit realizaci opatření k eliminaci hluku ze sportovního hřiště v ulici Čapkova a zprávu 
o jejich realizaci předkládat pravidelně do zastupitelstva města. 

53 
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, zrušení věcného břemene 
k dotčeným pozemkům v k. ú. Štrbice, v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Štrbice. 
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54  
Informace o hodnocení členství města Bílina ve Sdružení energetických manažerů měst 
a obcí. 
 
55  
Zápis z jednání finančního výboru z 20.02.2023. 
 
56  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 09.01.2023 a zároveň schvaluje plán činnosti kontrolního 
výboru dle předloženého návrhu. 
 
57  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 13.02.2023 a zároveň schvaluje doplnění plánu činnosti 
o kontroly: kontrola investiční akce – Proluka na Mírovém náměstí a kontrola hřbitova. 

 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Mgr. Zdeňka Jílková , v. r.  
 
 
Ladislav Mrvík, v. r.    
  
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz 
Bařtipánová v. r.  
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

Ing. Karel Matuška v. r. 
místostarosta města 

 


