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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 2017, 
které se uskutečnilo 23. února 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. revokuje 
 

1  
Usnesení zastupitelstva města č. 202 z 03.11.2016, kterým bylo schváleno uzavření kupní 
smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Petrem Jakubcem jako kupujícím, 
kdy předmětem smlouvy byl prodej pozemku p. č. 23/192 o výměře 23 k. ú. Bílina za kupní 
cenu vycházející z cenové mapy stavebních pozemků 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města, viz usnesení č. 14. 
 

II. ruší 
 

2  
Pravidla k poskytování a používání účelových finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení 
na území města Bíliny a směrnice č. 7/2016 MěÚ Bílina o systému kontroly účelu čerpání 
finančních prostředků u zápůjček poskytovaných z Fondu rozvoje bydlení na území města 
Bíliny. 
 
3  
Poskytování zápůjček finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území města Bíliny. 
 
 

III. schvaluje 
 

4  
Rozpočtovou změnu č. 3/2017 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic z přebytku 
hospodaření minulých let na akci „Bezbariérová trasa od nádraží k Zelenému domu“ v celkové 
výši 6.152.000 Kč. 
 
5  
Rozpočtovou změnu č. 4/2017 – přijetí neinvestiční dotace ve výši 966.400 Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby ve 
spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2017 do 31.12.2017 mezi Ústeckým krajem 
jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy 
pověřuje 1. místostarostku města pro věci neinvestiční. 
 
6  
Rozpočtovou změnu č. 6/2017 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Jindřichem Luňákem jako příjemcem ve výši 100.000 Kč 
na pořádání akce Babí léto na Kyselce 2017, která se bude konat 16.09.2017. Bude hrazeno 
z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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7  
Rozpočtovou změnu č. 7/2017 – převody finančních prostředků ve výši 15.163.000 Kč z roku 
2016 do roku 2017 na plnění smluvních závazků z roku 2016 odboru nemovitostí a investic. 
Financování bude kryto z přebytku hospodaření minulých let. 
 
8  
Rozpočtovou změnu č. 11/2017 – převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 
do roku 2017 ve výši 615.000 Kč v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na 
Bílinsku. 
 
9  
Rozpočtovou změnu č. 12/2017 – převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 
do roku 2017 ve výši 1.744.000 Kč v rámci projektu Dětské kluby při základních školách 
v Bílině. 
 
10  
Záměr prodeje areálu bývalých vojenských kasáren v k. ú. Bílina, a to p. č. 1681/10 o výměře 
3 936 m2; p. č. 1681/17 o výměře 31 m2; p. č. 1681/18 o výměře 4 072 m2; p. č. 1681/19 
o výměře 104 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/20 o výměře 561 m2, jejíž 
součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/21 o výměře 138 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če; 
p. č. 1681/22 o výměře 77 m2; p. č. 1681/23 o výměře 83 m2; p. č. 1681/24 o výměře 103 m2, 
jejíž součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/25 o výměře 73 m2, jejíž součástí je stavba bez 
čp/če; p. č. 1681/26 o výměře 6 797 m2; p. č. 1681/27 o výměře 3 097 m2; p. č. 1681/28 
o výměře 3 743 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/29 o výměře 1 912 m2; p. č. 
1681/30 o výměře 17 m2; p. č. 1681/52 o výměře 16 m2; p. č. 1681/54 o výměře 915 m2; p. č. 
1681/2 o výměře 242 m2; p. č. 1681/43 o výměře 1 647 m2; p. č. 1681/44 o výměře 656 m2 
minimálně za kupní cenu obvyklou stanovenou aktuálním znaleckým posudkem, tedy 
3.650.000 Kč, s tím, že nový vlastník vybuduje příjezdovou komunikaci do areálu přilehlého 
sběrného dvora na vlastní náklady a že žadatelé budou vyzváni k doložení dokumentů dle 
návrhu pracovní skupiny. 
 
11  
Uzavření dodatku č. 2 k aktuálnímu znění zřizovací listiny Městských technických služeb 
Bílina, jehož předmětem bude vyjmutí nemovitých věcí v areálu bývalých vojenských kasáren 
určených k prodeji ze správy MTSB, a to p. č. 1681/10 o výměře 3 936 m2; p. č. 1681/17 
o výměře 31 m2; p. č. 1681/18 o výměře 4 072 m2; p. č. 1681/19 o výměře 104 m2, jejíž součástí 
je stavba bez čp/če; p. č. 1681/20 o výměře 561 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če; p. č. 
1681/21 o výměře 138 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/22 o výměře 77 m2; p. 
č. 1681/23 o výměře 83 m2; p. č. 1681/25 o výměře 73 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če; 
p. č. 1681/26 o výměře 6 797 m2; p. č. 1681/27 o výměře 3 097 m2; p. č. 1681/28 o výměře 3 
743 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/29 o výměře 1 912 m2; p. č. 1681/30 
o výměře 17 m2; p. č. 1681/52 o výměře 16 m2; p. č. 1681/54 o výměře 915 m2 vše k. ú. Bílina. 
 
12  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a manželi Bc. Petrem a Milanou 
Tunkovými jako prodávajícími, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 2085/1 
o výměře 2 486 k. ú. Bílina včetně stavby komunikace s příslušenstvím za nabídnutou kupní 
cenu 1.888.232 Kč a bezúplatný převod veřejného osvětlení do majetku města. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města. Zároveň pověřuje zástupce Městských technických 
služeb, zástupce odboru nemovitostí a investic a právního zástupce města převzetím 
předmětu smlouvy. 
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13  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Rostislavem a Lucií 
Tobiškovými a Josefem a Vlastou Edelmannovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy 
je prodej pozemku p. č. 401/73 o výměře 28 m2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu vycházející 
z cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 130 Kč/m2, tj. 3.640 Kč, do podílového 
spoluvlastnictví. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
14  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Petrem Jakubcem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/192 o výměře 23 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu vycházející z cenové mapy stavebních pozemků 90 Kč/m2, 
tj. 2.070 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
15  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností ČEZ Teplárenská, a. 
s., Bezručova 2212, Říčany, jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
1727/50 o výměře 695 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu vycházející z cenové mapy stavebních 
pozemků 130 Kč/m2, tj. 90.350 Kč, s podmínkou předkupního práva pro město. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
16  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.660.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a společností Hornická nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, jako příjemcem, na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2017. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
17  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 966.400 Kč na zabezpečení 
lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2017 
do 31.12.2017 mezi městem Bílina jako poskytovatelem dotace a společností Hornická 
nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje 
1. místostarostku města pro věci neinvestiční. 
 
18  
Uzavření dohody o zásadách environmentálního dozoru obcí Bílina, Braňany, Duchcov, 
Ledvice a Mariánské Radčice nad provozem lomu Bílina Severočeských dolů, a. s., do roku 
2035. Podpisem dohody pověřuje starostu města. 
 
19  
Změnu uliční čáry ulice Na Výsluní od křižovatky pozemků p. č. 2085/1, 2085/5, 2085/14, 
2085/15, 2085/17, 2085/18, 2085/19, 2085/20, 2085/21, 2085/22 a 2085/25 z důvodu výstavby 
nových rodinných domů v této lokalitě. 
 
20  
Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny, s účinností od 
01.03.2017. V souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města stanovuje tyto měsíční 
odměny:  
a) člen rady města 2.200 Kč,  
b) člen zastupitelstva města 500 Kč a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 399 Kč,  
c) předseda výboru nebo komise 1.800 Kč,  
d) člen výboru nebo komise 1.400 Kč.  
V případě souběhu několika funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva města poskytuje 
měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce. 
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21  
Zásady pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva města Bíliny, s účinností od 01.03.2017. Zastupitelstvo města stanovuje tyto 
měsíční odměny:  
a) předseda komise 1.600 Kč,  
b) člen výboru nebo komise 1.100 Kč.  
V případě souběhu několika funkcí se předsedům komisí a členům výborů a komisí poskytuje 
měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce. 
 
22  
Převod nevyužitých volných finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení ve výši 
5.900.000 Kč na základní běžný účet města Bíliny. 
 
23  
Rozdělení finančních prostředků sportovním spolkům na činnost v roce 2017, dle Programu 
podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina, na který je v rozpočtu města 
vyčleněna částka 6.700.000 Kč. Zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a těmito sportovními 
spolky jako příjemci na podporu činnosti v roce 2017:  
a) Atletický klub Bílina ve výši 1.060.000 Kč,  
b) ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Bílina ve výši 30.000 Kč,  
c) Draci Bílina, z. s., ve výši 1.350.000 Kč,  
d) Foosball Severní Čechy, z. s., ve výši 15.000 Kč,  
e) Fotbalový klub Bílina, z. s., ve výši 1.350.000Kč,  
f) Klub rybolovné techniky Bílina, z. s., ve výši 80.000 Kč,  
g) LAWEN TENIS KLUB Bílina, z. s., ve výši 270.000 Kč,  
h) MOTOKLUB Bílina, z. s., ve výši 80.000 Kč,  
i) P.S. AVZO TSČ ČR – Bílina ve výši 20.000 Kč, 
j) „PRO-AKTIV, z. s.“ ve výši 70.000 Kč,  
k) „SanDoMon Bílina“, z. s., ve výši 40.000 Kč,  
l) SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA, z. s., ve výši 250.000 Kč,  
m) SK Bílina, z. s., ve výši 335.000 Kč,  
n) SK FAVORIT Bílina, z. s., ve výši 20.000 Kč,  
o) SK HC Draci Bílina, z. s., ve výši 1.000.000 Kč,  
p) SK Velosport team Bílina, z. s., ve výši 30.000 Kč,  
q) Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., ve výši 300.000 Kč,  
r) Sportovní kuželkářský klub Bílina, z. s., ve výši 100.000 Kč,  
s) Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Lidická, Bílina, pobočný spolek ve výši 120.000 Kč,  
t) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL, BÍLINA ve výši 165.000 Kč. 
Podpisem smluv pověřuje starostu města. 
 
24  
Jednací řád Zastupitelstva města Bíliny, dle návrhu předloženého tajemníkem městského 
úřadu, s účinností dnem schválení. 
 
25  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 06.12.2016 do 07.02.2017. 
 

IV. jmenuje 
 
26  
Pana Oldřicha Bubeníčka, starostu města a Mgr. Veronikou Horovou, 1. místostarostku pro 
věci neinvestiční, členy monitorovacího výboru a Mgr. Zuzanu Bařtipánovou, 2. místostarostku 
pro věci investiční a pana Jiřího Konárka, člena rady města, náhradníky členů monitorovacího 
výboru, v souladu s dohodou o zásadách environmentálního dozoru. 
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V. vydává 
 
27  
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových 
základních škol zřízených městem Bílina, s účinností od 01.04.2017. 
 
28  
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových 
mateřských škol zřizovaných městem Bílina, s účinností od 01.04.2017, dle varianty č. 2, která 
stanoví jednu spádovou oblast pro všechny školky. 
 
 

VI. bere na vědomí 
 
29  
Informaci místostarostky města a vedoucí finančního odboru o výši příjmů města k 31.12.2016. 
 
30  
Informaci právního zástupce města, JUDr. Miroslava Kříženeckého, k požadavku 
na zpracování materiálu s přehledem pochybení souvisejících s odvoláním jednatele 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 

31  
Vyjádření právního zástupce města, JUDr. Miroslava Kříženeckého, k zápisu o kontrole 
č. 4/2016 – kontrola postupu odvolání vedoucí městské knihovny, zpracovaného zástupci 
kontrolního výboru. 
 

32  
Informaci odboru nemovitostí a investic o postupu při řešení dopravy v klidu (parkování) – 
vybudování nových parkovacích ploch pro potřeby zimního stadionu. 
 

33  
Informace vedoucího odboru dopravy, týkající se doručených dopisů ze strany Ministerstva 
dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR ve věci obchvatu města Bílina a zúžení 
a vybudování bezpečnostního ostrůvku na komunikaci I/13 v blízkosti fotbalového hřiště. 
 

34  
Přehled investičních a neinvestičních akcí za rok 2016 realizovaných odborem nemovitostí 
a investic z kapitoly 77. 
 

35  
Ponechání připsaných finančních prostředků ze splátek zápůjček z Fondu rozvoje bydlení 
v následujících letech 2017–2021. 
 
36  
Legislativní změnu položek rozpočtu na rok 2017 – příjmová část rozpočtu – daňové příjmy. 
Od 01.01.2017 jsou zrušeny položky č. 1351, 1355 a jsou nahrazeny položkami rozpočtové 
skladby č. 1382,1383. 
 
37  
Rezignaci Mgr. Aleše Tallowitze (KSČM) na funkci člena kontrolního výboru, a to k 14.02.2017. 
 
38  
Přehled docházky jednotlivých členů na zasedáních Zastupitelstva města Bíliny v roce 2015 
a 2016. 
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39  
Zápis z jednání finančního výboru z 20.02.2017. 
 
40  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 06.02.2017. 

 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Mgr. Martin Sýkora v. r.  
 
 
 
 
 
Bc. Jiří Eliáš v. r. 
  
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. Mgr. Veronika Horová v. r.  Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
starosta města 1. místostarostka města 2. místostarostka města 

 


