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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 2018, 
které se uskutečnilo 15. února 2018 

 

Usnesení s termínem č.: 
310  RM  průběžně 

__________________________________ 
 

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

I. schvaluje 
 
1  
Rozpočtovou změnu číslo 5/2018 – přijetí neinvestiční dotace ve výši 966.400 Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby 
ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2018 do 31.12.2018 mezi Ústeckým krajem 
jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy 
pověřuje 1. místostarostku města pro věci neinvestiční. 
 
2  
Rozpočtovou změnu č. 6/2018 – převod finančních prostředků ve výši 4.700.000 Kč z roku 
2017 do rozpočtu roku 2018 na výkup nemovitých věcí, a to stavby čp. 52 umístěné 
na pozemku p. č. 3 k. ú. Bílina, z přebytku hospodaření. 
 
3  
Rozpočtovou změnu č. 8/2018 – převod finančních prostředků odboru nemovitostí a investic 
v celkové výši 28.292.000 Kč z roku 2017 do roku 2018, na plnění smluvních závazků z roku 
2017. 
 
4  
Rozpočtovou změnu č. 9/2018 – přijetí neinvestiční dotace na konání volby prezidenta 
republiky ve výši 439.000 Kč, kterou poskytne Ministerstvo financí ČR, prostřednictvím 
Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
 
5  
Rozpočtovou změnu č. 13/2018 – převod finančních prostředků z minulého účetního období 
v rámci schváleného rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 2.510.000 Kč na projekt Dětské 
kluby při základních školách v Bílině. 
 
6  
Rozpočtovou změnu č. 14/2018 – převod finančních prostředků z minulého účetního období 
v rámci schváleného rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 1.707.000 Kč na projekt Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku. 
 
7  
Právní jednání starosty dle § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích) spočívající 
v uzavření darovací smlouvy, která byla uzavřena 24.10.2017 dle usnesení Zastupitelstva 
města Bíliny č. 92 z 22.06.2017, jímž bylo rozhodnuto ve smyslu ust. § 85 a zák. č. 
128/2000 Sb. (o obcích) o nabytí pozemku (bezúplatnému převodu), pozemku parcelní číslo 
1932/13, zapsaném na LV č. 7273 v k. ú. Bílina, a to mezi BALMED Praha, státní podnik, 
IČO: 25125877, sídlem Lysolajské údolí 15/53, 165 00 Praha 6, jako dárcem (převodcem) 
a městem Bílina jako obdarovaným (nabyvatelem), když rovněž souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě uvedenými. 
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8  
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VI/6077/2017/UL 
na stavbu s názvem "Bílina – chodník Mostecká; SO 301 – přeložka vodovodu”, která se 
dotkne pozemku p. č. 2087/1 k. ú. Bílina, vedeném na LV 7471 pro Ústecký kraj, Správa 
a údržba silnic Ústeckého kraje a komunikace č. MI/2538, mezi Ústeckým Krajem, 
zastoupeným příspěvkovou organizací Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, se sídlem 
Ruská 260, Dubí 3, PSČ 41703, jako budoucím povinným a městem Bílina jako budoucím 
oprávněným. Obsahem věcného břemene bude právo zřízení, provozování, udržování 
a provádění úprav uvedeného zařízení včetně vstupu a vjezdu v souvislosti s již jmenovanými 
právy na předmětný pozemek. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada 
bude provedena jednorázově za dohodnutou částku určenou podle ceníku schváleného 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 z 22.12.2010, který je nedílnou 
součástí smlouvy, k úhradě bude připočtena DPH. Zastupitelstvo města zároveň souhlasí 
s podmínkami ve smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
9  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 966.400 Kč na zabezpečení 
lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny, v období od 01.01.2018 
do 31.12.2018, mezi městem Bílina jako poskytovatelem dotace a Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou, s. r. o., v Bílině, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje 
1. místostarostku města pro věci neinvestiční. 
 
10  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a spolkem Pure Music, z. s., jako příjemcem ve výši 50.000 Kč na náklady spojené s konáním 
akce „13. International Roots & Blues festival" v roce 2018 v Bílině. Bude hrazeno z rezervy 
kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
11  
Rozdělení finančních prostředků sportovním spolkům na činnost v roce 2018, dle Programu 
podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina, na který je v rozpočtu města 
vyčleněna částka 6.700.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční 
dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a těmito sportovními spolky jako příjemci 
na podporu činnosti příjemce v roce 2018:  
a) Atletický klub Bílina, ve výši 1.100.000 Kč,  
b) ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Bílina ve výši 30.000 Kč,   
c) Foosball Severní Čechy, z. s., ve výši 20.000 Kč,   
d) Fotbalový klub Bílina, z. s., ve výši 1.350.000 Kč,   
e) Klub rybolovné techniky Bílina, z. s., ve výši 80.000 Kč,   
f) LAWEN TENIS KLUB Bílina, z. s., ve výši 330.000 Kč,   
g) P.S. AVZO TSČ ČR – Bílina, ve výši 20.000 Kč,  
h) "PRO–AKTIV, z. s." ve výši 65.000 Kč,  
i) "SanDoMon Bílina”, z. s., ve výši 40.000 Kč,  
j) SHOTOKAN KARATE–DO MASOPUST BÍLINA, z. s., ve výši 250.000 Kč,  
k) SK Bílina, z. s., ve výši 335.000 Kč,   
l) SK FAVORIT Bílina, z. s., ve výši 20.000 Kč,   
m) SK HC Draci Bílina, z. s., ve výši 1.000.000 Kč,   
n) SK Velosport team Bílina, z. s., ve výši 35.000 Kč,   
o) Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., ve výši 300.000 Kč,  
p) Sportovní kuželkářský klub Bílina, z. s., ve výši 100.000 Kč,  
q) Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Lidická Bílina, pobočný spolek, ve výši 100.000 Kč,  
r) Tělocvičná jednota Sokol Bílina, ve výši 160.000 Kč,   
s) AKB GYM BÍLINA, z. s., ve výši 15.000 Kč,  
t) Draci Bílina, z. s., ve výši 1.350.000 Kč.  
Podpisem smluv pověřuje starostu města. 
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12  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a společností Česká spořitelna, 
a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, jako prodávající, kdy předmětem smlouvy je koupě 
použitých movitých věcí „soubor věcí", za maximální kupní cenu 22.000 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 

13  
Uzavření kupní smlouvy ev. č. sml. ČS, a. s.: 201//2310/180 mezi městem Bílina jako kupujícím 
a společností Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, jako prodávajícím, kdy 
předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 3 o výměře 341 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je 
stavba čp. 52, Bílina, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 4.978.000 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 

14  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Antonínem Sobotkou 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/54 o výměře 22 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu vycházející z cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 
90 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 

15  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Bc. Marií Hartlichovou 
a panem Ing. Pavlem Rubášem Ph.D., jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemku p. č. 23/214 o výměře 25 m2, k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu dle cenové mapy 
stavebních pozemků města Bíliny 90 Kč/m2, tj. 2.250 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 

16  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Kamilou a Ondřejem 
Rehušovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 873/9 o výměře 
240 m2 a pozemku p. č. 2869/5 o výměře 368 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 100 Kč/m2, 
tj. 60.800 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 

17  
Uzavření kupní smlouvy mezi společností VRŠANSKÝ a spol., v. o. s., insolvenční správce 
dlužníka: Milan Steinocher, bytem Jižní 305, 418 01 Bílina, jako prodávajícím a městem Bílina, 
Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je převod pozemku 
p. č. 1056/5 o výměře 13 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 2.600 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 

18  
Záměr prodeje pozemku p. č. 35/5 o výměře cca 15 m2 k. ú. Bílina za cenu obvyklou, 
stanovenou znaleckým posudkem. 
 

19  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/167 o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za cenu 
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem. 
 

20  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 704 o výměře cca 400 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
stanovenou na základě znaleckého posudku s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady 
vyhotovit znalecký posudek a geometrický plán na oddělení pozemku. 
 
21  
Zprávu o uplatňování Územního plánu Bílina v uplynulém období včetně zadání změny č. 1 
Územního plánu Bílina, která bude pořízena zkráceným postupem. Pořízení změny č. 1 
Územního plánu Bílina podmiňuje částečnou úhradou nákladů ze strany navrhovatele 
Severočeských dolů, a. s. 
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22  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 19.12.2017 do 30.01.2018. 
 
 

II. rozhodlo 
 

23  
Nepodmiňovat vyplácení odměn předsedům a členům výborů a komisí za účast. 
 
 

III. volí 
 
24  
Paní Renatu Vítovou (ANO 2011) členkou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny. 
 
 

IV. bere na vědomí 
 
25  
Dotazy člena zastupitelstva města, Ing. Jindřicha Brunclíka, týkající se zásobování v ulici 
Seifertova, včetně odpovědí. 
 
26  
Informaci k evidenci skutečných majitelů v rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů. 
 

27  
Rezignaci Ing. Michala Vyhnálka (ANO 2011) na funkci člena Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Bíliny, a to k 04.02.2018. 
 

28  
Informaci ředitele Městské policie Bílina o podané zprávě o bezpečnostní situaci na teritoriu 
OOP Bílina v roce 2017, předkládanou vedoucím obvodního oddělení PČR Bílina 
npor. Bc. Radkem Kaňákem. 
 
29  
Informaci ředitele městské policie o činnosti Městské policie Bílina za rok 2017. 
 

30  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 5. února 2018 a zároveň schvaluje doplnění plánu činnosti 
kontrolního výboru o kontrolu č. 1/2018 – kontrola souladu zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu se směrnicí č. 04/2007, PRAVIDLA PRO PŘÍPRAVU A ZADÁVÁNÍ 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU MĚSTEM BÍLINA. 
 

31  
Zápis z jednání finančního výboru z 12. února 2018. 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
Naděžda Maurerová     ______________________________ 
 
 
Mgr. Alexandra Štolbová    ______________________________ 
 
 
 
 

Vendula Vodičková v. r. 
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 

 


