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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 ze 7. zasedání v roce 2015, 
které se uskutečnilo 5. listopadu 2015 

 

Usnesení s termínem č.: 
254  RM  17.12.   281  RM  2016 
308  MS  17.12.   283  RM  průběžně 
309  Taj.  17.12.   310  RM  průběžně 
 

Splněné usnesení č.: 282 

______________________________________ 
 

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

 

I. schvaluje 
 
291  
Rozpočtovou změnu č. 91/2015 – navýšení vyrovnávací platby společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., o částku ve výši 63.000 Kč na pořízení zabezpečovacího 
zařízení v Zelené hale a přílohu č. 3/2015 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby 
obecného hospodářského zájmu. 
 
292  
Rozpočtovou změnu č. 92/2015 – přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na 
akci „Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu“ ve výši 6.589.000 Kč. 
 
293  
Rozpočtovou změnu č. 93/2015 – přijetí dotace z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost na projekt „Sociální služby pro Integrované centrum prevence“ ve výši 
1.209.000 Kč. 
 
294  
Rozpočtovou změnu č. 95/2015 – přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč na 
úhradu nákladů spojených s konáním akce „Setkání partnerských měst při příležitosti konání 
Dne horníků v Bílině“. 
 
295  
Rozpočtovou změnu č. 96/2015 – přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 311.000 Kč na 
činnosti vykonávané pečovatelskou službou. 
 
296  
Rozpočtovou změnu č. 99/2015 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina ve 
výši 700.000 Kč na financování nového střediska „Správa hřbitova“. Zastupitelstvo města 
zároveň bere na vědomí informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o průběhu 
prací na hřbitově v Bílině. 
 

297  
Uzavření smlouvy č. 1008991569 o bezúplatném převodu pozemku p. č. 269/128 o výměře 
336 m2, p. č. 409/2 o výměře 45 m2, p. č. 1654/1 o výměře 800 m2, p. č. 1663/4 o výměře 
1 347 m2 vše k. ú. Bílina a pozemku p. č. 413/1 o výměře 1 834 m2 k. ú. Bílina-Újezd mezi 
ČR – Státním pozemkovým úřadem se sídlem v Praze, Husinecká 1024/11a jako převodcem 
a městem Bílinou jako nabyvatelem. Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
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298  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Draci Bílina, o. s., jako příjemcem na dopravu, rozhodčí a zdravotní 
službu na mistrovské zápasy v listopadu a prosinci 2015, z rezervy pro sport. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
299  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Draci 
Bílina, o. s., jako příjemcem, ve výši 877.000 Kč na pronájem ledové plochy pro mládež 
hokejového klubu Draci Bílina, o. s., jako účelové dotace, jejíž podmínkou je zaslání 
finančních prostředků přímo společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., která 
je pronajímatelem zimního stadionu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
300  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Fotbalovým klubem Bílina jako příjemcem ve výši 70.000 Kč na odstranění 
havarijního stavu čerpadla závlahového systému travnaté hrací plochy v areálu FK Bílina. 
Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
301  
Uzavření dohody o vzájemné spolupráci mezi městem Bílina a německým městem 
Dippldiswalde. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
302  
Přílohu č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské technické služby Bílina, 
s platností od 1. října 2015 – dohodu a předání a převzetí nemovitého majetku, který je 
součástí veřejného pohřebiště.  Podpisem přílohy č. 5 pověřuje vedení města. 
 
303  
Program podpory sportu dětí a mládeže ve městě Bílina, dle návrhu předloženého vedoucí 
odboru školství, kultury a sportu, s účinností od 01.01.2016.  
 
304  
Záměr zúčastnit se v roce 2016 programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ 
a požádat o účelovou dotaci se spoluúčastí města. Celková výše bude upřesněna v návrhu 
rozpočtu města na rok 2016. 
 
305  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 15.09.2015 do 13.10.2015. 
 

II. zřizuje 
 

306  
Organizační složku Kulturní centrum Bílina, s účinností od 01.01.2016. 
 

307  
Organizační složku Informační centrum Bílina, s účinností od 01.01.2016. 
 
 

III. ukládá 
 

308  
Místostarostce pro věci investiční zajistit doplnění povodňového plánu o způsob, jakým bude 
zajišťováno čištění hrubých česlí na vodním toku Syčivka od 1. SPA výše. 
          MS – 17.12. 
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309  
Tajemníkovi městského úřadu informovat členy zastupitelstva města, jakým způsobem bude 
město Bílina řešit předražení zakázky – havárie kanalizace a ČOV v areálu Hornické 
nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina.     Taj. – 17.12. 
 
310  
Radě města uvolnit v případě potřeby finanční prostředky na zpracování cenových nabídek 
na akce související s kontrolou kontrolního výboru č. 2/2015 – kontrola zadávání zakázek – 
v roce 2014 do 250.000 Kč, od dubna 2015 do 50.000 Kč.   RM – průběžně  
 
 

IV. neschvaluje 
 

311  

Uzavření smlouvy č. 1007991569 o bezúplatném převodu pozemku p. č. 47/1 o výměře 
2 593 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem se sídlem 
v  Praze, Husinecká 1024/11a jako převodcem a městem Bílinou jako nabyvatelem. 
 

 

V. zamítá 
 

312  

Žádost manželů Jiřího a Věry Kodadových o zřízení předkupního práva k části pozemku p. č. 
108/1 /ostatní plocha/zeleň/ o výměře cca 120 m2. 
 
 

 

VI. bere na vědomí 
 

313  
Informace k plnění usnesení zastupitelstva města č. 254 z 24.09.2015, kterým bylo radě 
města uloženo zajistit stanovisko obyvatel a subjektů se sídlem v části ulice Litoměřická 
k případné změně názvu ulice, dle návrhu pana Heřmánka a zároveň doporučuje 
zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu plnění tohoto usnesení, a to do 
17.12.2015. 
 
314  
Zápis z jednání finančního výboru z 02.11.2015. 
 
315  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 26.10.2015. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje 
doplnění plánu činnosti kontrolního výboru o kontrolu č. 4/2015 – kontrola dovybavení 
sportovních hřišť v Zelené hale.  
 

 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Ing. Jindřich Brunclík v. r.     
   
 
Bc. Aleš Tallowitz v. r. 
 
 
 

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

 


