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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 2017, 
které se uskutečnilo 20. dubna 2017 

 

Usnesení s termínem č.: 
33  ONI  31.03.    
283  RM  průběžně  
310  RM  průběžně 

___________________________________ 
 

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

I. schvaluje 
 
41  
Rozpočtovou změnu č. 32/2017 – navýšení rozpočtu odboru správních a vnitřních věcí 
o částku 1.330.000 Kč přijetím neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v roce 2017. 
Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou Bílina v roce 2017. 
 

42  
Rozpočtovou změnu č. 33/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru dopravy na dopravní obslužnost ve výši 3.300.000 Kč na nový odd. § 22–92, dle 
novelizace vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 
 

43  
Rozpočtovou změnu č. 38/2017 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic z přebytku 
hospodaření, v celkové výši 1.680.000 Kč na předfinancování akcí, které budou financovány 
z finančního daru od Severočeských dolů, a. s. 
 

44  
Rozpočtovou změnu č. 39/2017 – přijetí zálohy na neinvestiční dotaci od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku“ ve výši 209.000 Kč. Zároveň schvaluje úpravu 
rozpočtu v rámci projektu, dle předpokládaného čerpání v průběhu roku 2017. 
 

45  
Rozpočtovou změnu č. 41/2017 – přijetí dotace z Krajské pobočky Úřadu práce ČR ve výši 
2.068.000 Kč na výkon pěstounské péče. 
 

46  
Záměr převodu účelové obslužné komunikace „Radovesická“ do vlastnictví města Bílina, 
formou daru od společnosti Severočeské doly, a. s. 
 

47  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/122 o výměře cca 35 m2 a části pozemku p. č. 269/191 
o výměře cca 20 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní 
náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 
 

48  
Záměr prodeje pozemku p. č. 927/2 o výměře 25 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu vycházející 
z cenové mapy města Bíliny 120 Kč/m2. 
 

49  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/1 o výměře cca 65 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
200 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení 
pozemku. 
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50  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1194/28 o výměře cca 12 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
200 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení 
pozemku. 
 

51  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a spolkem Most k naději jako příjemcem, na projekt „Linka duševní tísně“ ve výši 30.000 Kč. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

52  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a zařízením Oblastní charita Most jako příjemcem, na projekt „Azylový dům a Noclehárna 
Duchcov“ ve výši 30.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

53  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a spolkem Most k naději jako příjemcem, na projekt „Terénní protidrogový program pro okres 
Most, Teplice a Louny“ ve výši 200.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

54  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Miroslavem 
Chroustem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 35/9 o výměře 
18 m2 odděleného z pozemku p. č. 35/5 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2954-
17010/2017 zpracovaného Ing. Jindřichem Panznerem, Farní 13, Mikulov, za kupní cenu 
vycházející z cenové mapy města Bíliny 390 Kč/m2, tj. 7.020 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 

55  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a zařízením Oblastní charita Most jako příjemcem, na projekt Centrum „Rodina v tísni“ ve výši 
25.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

56  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Základní školou, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, jako 
nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod drobného dlouhodobého majetku – 
vybavení kanceláře koordinátora inkluze, v celkové pořizovací hodnotě 90.223,65 Kč. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

57  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako kupujícím a Římskokatolickou farností – 
arciděkanství Bílina, Na Zámku 95/2, Bílina jako prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je 
výkup pozemku p. č. 3130/28 o výměře 11 642 m2, p. č. 3130/8 o výměře 108 m2, p. č. 3130/9 
o výměře 4 648 m2, p. č. 3130/10 o výměře 2 598 m2 a p. č. 3130/22 o výměře 1 057 m2 vše 
k. ú. Bílina za kupní cenu 35 Kč/m2, tj. 701.855 Kč, z důvodu výstavby plánované komunikace. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 

58  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, pracoviště Bílina, příspěvková 
organizace, jako příjemcem, ve výši 350.000 Kč na provozní náklady budovy gymnázia v Bílině 
v roce 2017. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

59  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Mysliveckým spolkem Bořeň, Bílina, jako příjemcem na chod Mysliveckého 
spolku Bořeň, Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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60  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi městem Bílina a městem Duchcov 
o poskytování měřiče rychlosti městu Duchcov. Předmětem dodatku je úprava v čl. II – doba 
trvání smlouvy – smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Podpisem dodatku č. 1 pověřuje 
starostu města. 
 

61  
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Bílina v rámci programu Regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 panu Janu 
Šámalovi na akci „Sanace tzv. Husitské bašty v Bílině“ ve výši 50.000 Kč. 
 

62  
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Bílina v rámci programu Regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 společnosti 
Bohemia Healing Marienbad Waters, a. s., na akci „Oprava kamenných zdí a schodiště 
u pomníku F. A. Reusse v areálu Bílinské Kyselky“ ve výši 350.000 Kč. 
 

63  
Návrh rozdělení finančního daru od Severočeských dolů, a. s., který je každoročně poskytován 
na základě rámcové smlouvy v celkové výši 1.750.000 Kč. 
 

64  
Dodatek č. 1 k Zásadám pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny, 
kterým se upravuje odměňování členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení veřejných 
zakázek malého rozsahu pro Městský úřad Bílina a mateřské školy, dle předloženého návrhu, 
s účinností od 01.05.2017. 
 

65  
Dodatek č. 1 k Zásadám pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří 
nejsou členy Zastupitelstva města Bíliny, kterým se upravuje odměňování členů hodnotící 
komise pro posouzení a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu pro Městský úřad 
Bílina a mateřské školy, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.05.2017. 
 

66  
Vystoupení ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 
 

67  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 28.02.2017 do 04.04.2017. 
 

II. souhlasí 
 

68  
S rozsahem vypočteného nároku pro účely pozemkových úprav v k. ú. Jablonec u Libčevsi, 
pro nemovité věci zapsané na LV 282 a 283 pro k. ú. Jablonec u Libčevsi, obec Libčeves, dle 
návrhu Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka 
Louny. Podpisem soupisu nároků pověřuje starostu města.  
 

III. zamítá 
 

69  
Žádost manželů Skuthanových o prodej části pozemku p. č. 2165/1 k. ú. Bílina s tím, že v rámci 
připravované změny územního plánu bude prověřena budoucí využitelnost tohoto pozemku 
pro veřejně prospěšnou stavbu nebo bydlení. 
 

IV. volí 
 

70  
Pana Jiřího Konárka (KSČM) členem kontrolního výboru. 
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V. vydává 
 

71  
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 10/2013, 
o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných 
podobných her. 
 

VI. bere na vědomí 
 

72  
Informaci vedoucího odboru dopravy o stavu komunikace Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou 
a jejího napojení na dopravní síť v Bílině. 
 

73  
Informaci ředitele městské policie o činnosti Městské policie Bílina za rok 2016. 
 

74  
Informaci stavebního úřadu a životního prostředí o pořízení územní studie pro lokalitu 
„Pod Chlumem“. 
 

75  
Informaci ředitele Městské policie Bílina o podané zprávě o bezpečnostní situaci na teritoriu 
OOP Bílina v roce 2016, předkládanou vedoucím oddělení PČR Bílina npor. Bc. Radkem 
Kaňákem. 
 

76  
Informace k členství města Bíliny ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 
 

77  
Zápis z jednání finančního výboru z 19.04.2017. 
 

78  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 06.04.2017 a zároveň schvaluje doplnění plánu činnosti 
kontrolního výboru o kontrolu č. 3/2017 – kontrola zadávání zakázek malého rozsahu 
Městskými technickými službami Bílina, kontrolu č. 4/2017 – kontrola čerpání podpory 
z evropských a národních zdrojů v základních školách a v předškolních zařízeních a kontrolu 
č. 5/2017 – kontrola dodržování náležitostí smlouvy uzavřené za účelem pořádání farmářských 
trhů se spolkem Český um. 
 

 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Bc. Pavlína Eliášová v. r.    
 
 
 
 
Tomáš Nepomucký v. r.    
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r. 
místostarostka města 

 
 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 

 
 


