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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 2016, 
které se uskutečnilo 28. ledna 2016 

 

Usnesení s termínem č.: 
309  Taj.  03.03.   310  RM  průběžně 
308  MS  30.06.   283  RM  průběžně 
281  RM  2016 
   

 

______________________________________ 
 

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

 

I. schvaluje 
 

1  

Rozpočet města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2016 v této výši: 
 

Celkové příjmy ve výši:           273.704.000 Kč 
Financování ve výši:                    27.389.000 Kč 
Celkové výdaje ve výši:          301.093.000 Kč 

 
2  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Mgr. Terezou 
Záhorcovou jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 269/354 o výměře 
168 m2 odděleného z pozemku p. č. 269/1  k. ú. Bílina, na základě geometrického plánu 
č. 2863-15204/2015, zpracovaného Ing. Jindřichem Panznerem, Mikulov, za kupní cenu 
200 Kč/m2, tj. 33.600 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.    
 
3  

Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina jako prvním směňujícím a paní Jaroslavou 
Garnekovou, manželi Ing. Milanem a Boženou Loužilovými, manželi Bohdanem a Janou 
Mudruňkovými, paní Danou Strnadovou a paní Romanou Stuchlou jako druhým směňujícím, 
kdy předmětem smlouvy je směna pozemků v k. ú. Bílina ve vlastnictví města, a to pozemku 
p. č. 336/134 o výměře 9 m2 odděleného z pozemku p. č. 336/81 a pozemku p. č. 336/135 
o výměře 58 m2 odděleného z pozemku p. č. 336/106 za pozemky ve vlastnictví druhého 
směňujícího, a to pozemku p. č. 270/12 o výměře 51 m2 a pozemku p. č. 270/16 o výměře 
42 m2 odděleného z pozemku p. č. 270/15 k. ú. Bílina. Pozemky byly rozděleny na základě 
geometrického plánu č. 2864–14/2015 zpracovaného společností INGEOS, spol. s r. o. 
Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu města.     
 
4  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 700.000 Kč mezi městem Bílina 
jako příjemcem a Ústeckým krajem jako poskytovatelem, na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bílina, na období od 01.01.2016 do 31.12.2016. 
Podpisem smlouvy pověřuje 1. místostarostku města pro věci neinvestiční. 
 
5  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 700.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem, 
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bílina, na období od 
01.01.2016 do 31.12.2016. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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6  

Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku – osobního automobilu Škoda Fabia Classic 
1.2 s inv. č. MUBIH000F6OF za nejvyšší nabídku, kdy vyvolávací cena je cena odhadní, 
tj. 46.900 Kč. V případě více zájemců se prodej uskuteční obálkovou metodou. 
 
7  

Záměr prodeje osobního obytného automobilu CITROEN HYMERMOBIL E 510, RZ 5U8 1221 
za cenu 303.300 Kč bez DPH dle znaleckého posudku s tím, že v případě více zájemců se 
prodej uskuteční obálkovou metodou, s vyvolávací cenou dle znaleckého posudku. 
 
8  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 08.12.2015 do 12.01.2016. 
 
 

 

II. bere na vědomí 
 

9  
Informace o změně maximální možné výše měsíční odměny za výkon funkce uvolněného 
a neuvolněného člena zastupitelstva města, s účinností od 01.01.2016 a zároveň rozhodlo 
ponechat výše měsíčních odměn neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny a výši 
odměn předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 
Bíliny, v současné výši. 
 
10  
Zápis z jednání finančního výboru z 25.01.2016 
 

11  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 18.01.2016. 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Mgr. Petr Hazdra v. r. 
   
 
 
 
 
Mgr. Martin Sýkora v. r. 
  
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 


