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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 3. zasedání v roce 2018, 
které se uskutečnilo 28. června 2018 

 

Usnesení s termínem č.: 
310  RM  průběžně 
112  FO  20.09. 

__________________________________ 
 

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

I. schvaluje 
 

81  
Rozpočtovou změnu č. 56/2018 – přijetí neinvestiční dotace ve výši 300.000 Kč na program 
Podpora terénní práce pro rok 2018 od Úřadu vlády ČR. 
 
82  
Rozpočtovou změnu č. 74/2018 – navýšení výdajové a příjmové části rozpočtu finančního 
odboru o 1.510.000 Kč na úhradu daně z příjmu právnických osob za obec. 
 

83  
Rozpočtovou změnu č. 76/2018 – přijetí zálohy na neinvestiční dotaci od Ministerstva práce 
a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Dětské kluby 
při základních školách v Bílině“ ve výši 741.521,26 Kč. 
 

84  
Rozpočtovou změnu č. 81/2018 – přijetí peněžitého daru ve výši 1.040.000 Kč na rozšíření 
přístrojového vybavení v roce 2018 v Hornické nemocnici s poliklinikou s. r. o., Bílina 
a uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností 
Severočeské doly, a. s., Chomutov, jako dárcem. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 

85  
Rozpočtovou změnu č. 85/2018 – přijetí peněžitého daru ve výši 110.000 Kč na projekt 
„Betlém“- další postavy betléma a uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a společností Severočeské doly, a. s., Chomutov, jako dárcem. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 

86  
Rozpočtovou změnu č. 86/2018 – přijetí peněžitého daru ve výši 500.000 Kč na vybudování 
zastávky MHD a 100.000 Kč na workoutové hřiště a dále uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako obdarovaným a společností Severočeské doly, a. s., Chomutov, jako 
dárcem. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

87  
Rozpočtovou změnu č. 98/2018 – přijetí 1. splátky neinvestiční účelové dotace na výkon 
agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018, kterou poskytuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 2.300.000 Kč.  
 

88  
Rozpočtovou změnu č. 100/2018 – předfinancování projektu „Rozvoj kybernetické bezpečnosti 
města Bílina“, identifikační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006936 v celkové výši 
4.659.897 Kč. 
 

89  
Rozpočtovou změnu č. 105/2018 – přijetí neinvestiční dotace od Ústeckého kraje na akci 
„Radiostanice pro Městskou policii Bílina“ v celkové výši 81.000 Kč. 
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90  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a společností Hospic Mostě, o. p. s., jako příjemcem, na projekt „Paliativní 
péče nehrazená ze zdravotního pojištění”. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
91  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a společností Arkadie, o. p. s. jako příjemcem, na projekt „Pravidelná 
doprava osob se zdravotním postižením„. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
92  
Uzavření darovací smlouvy mezi společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 
jako obdarovaným a městem Bílina jako dárcem peněžitého daru ve výši 1.040.000 Kč 
na rozšíření přístrojového vybavení v roce 2018 v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 

93  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou 
linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou, uzavřené 03.06.2016, mezi Ústeckým 
krajem a městem Bílina, kdy předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna ceníku jízdného dopravy 
Ústeckého kraje, a to počínaje 01.09.2018, kdy tímto dnem bude předmětným dodatkem č. 1 
nahrazena příloha č. 1 stávající smlouvy. Podpisem dodatku č. 1 pověřuje 1. místostarostku 
města pro věci neinvestiční. 
 

94  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako příjemcem 
a Ústeckým krajem jako poskytovatelem ve výši 81.000 Kč na akci „Radiostanice pro 
Městskou policii Bílina“. Podpisem smlouvy pověřuje 1. místostarostku města pro věci 
neinvestiční. 
 

95  
Uzavření smlouvy č.18/SML2420/SoPD/ZPZ o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem 
Bílina jako příjemcem a Ústeckým krajem jako poskytovatelem z Programu na podporu 
odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na projekt „Pořízení 
sběrných nádob na tříděný odpad“ ve výši 500.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 

96  
Uzavření smlouvy č. 18/SML2737/SoPD/KP o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem 
Bílina jako příjemcem a Ústeckým krajem jako poskytovatelem z Programu na záchranu a 
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 na projekt „Oprava mostku v areálu 
Lázní Kyselka“ ve výši 500.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

97  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
23/219 o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 150 Kč/m2, tj. 3.600 Kč 
stanovenou na základě znaleckého posudku č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím 
Laiblem, Pivovarská 695, Bílina. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 

98  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a Českou republikou – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 12800 Praha 2, IČO: 69797111, jako prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemků p. č. 483/1, p. č. 483/2 a p. č. 509/6 k. ú. Bílina za kupní cenu 980.000 Kč stanovenou 
znaleckým posudkem č. 1343/92/17 vyhotoveného Ing. Josefem Švarcem. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města. 
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99  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č.1005/4 o výměře 545 m2 k. ú. 
Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 0367_2018 
vyhotoveného Marií Ježkovou, Žabokliky čp. 37, 438 01 Nové Sedlo za celkovou cenu 120.000 
Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
100  
Uzavření darovací smlouvy č. 49/18/4120 o bezúplatném převodu pozemku p. č. 927/74 k. ú. 
Bílina mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako převodcem a městem Bílina jako 
nabyvatelem. Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 

101  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/167 o výměře 23 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 150 Kč/m2, tj. 3.450 Kč stanovenou na základě znaleckého 
posudku č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
102  
Záměr prodeje pozemků p. č. 1662/2. p. č. 1662/4 a p. č. 1662/6 v k. ú. Bílina za kupní cenu 
388.460 Kč stanovenou na základě znaleckého posudku č. 5216-041/2018, vyhotoveného 
Ing. Václavem Brožkou, Sukova 4702, Chomutov. 
 

103  
Záměr prodeje pozemků p. č. 766/1 o výměře 8.260 m2 a p. č. 774 o výměře 2.621 m2 k. ú. 
Bílina za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. 
 

104  
Záměr prodeje pozemků p. č. 2869/1 o výměře cca 7.821 m2 k. ú. Bílina, pozemek p. č. 2879 
o výměře cca 194 m2 k. ú. Bílina, pozemek p. č. 2878 o výměře cca 122 m2 k. ú. Bílina, za cenu 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem s tím, že znalecký posudek si žadatel nechá 
vyhotovit na vlastní náklady. 
 

105  
Bezúplatný převod hmotného majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městským 
technickým službám Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele, kdy předmětem převodu 
jsou autobusové zastávky v celkové hodnotě 1.708.950,98 Kč. Hmotný majetek bude dle 
Zřizovací listiny předán do správy na základě předávacího protokolu. Podpisem protokolu 
pověřuje starostu města. 
 

106  
Bezúplatný převod hmotného majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městským 
technickým službám Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, kdy předmětem 
převodu je vybavení sauny v plavecké hale, objekt B, v celkové hodnotě 89.237,50 Kč. Hmotný 
majetek bude dle platné zřizovací litiny předán do správy na základě předávacího protokolu. 
Podpisem předávacího protokolu pověřuje starostu města. 
 

107  
Koncepci podpory sportu a pohybových aktivit ve městě Bílina na období let 2018–2022 
s účinností od 01.07.2018. 
 

108  
Odpis zmařených investic za období roků 2010–2016 v celkové výši 2.206.928 Kč, vč. DPH 
do nákladů. 
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109  
Účetní závěrku města Bíliny k 31.12.2017. 
 
110  
Směrnici č. 06/2018 pro dispozici k provádění rozpočtových změn. 
 
111  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 17.04.208 do 12.06.2018.  
 
 

II. souhlasí 
 
 
112  
S celoročním hospodařením města Bíliny za rok 2017 s výhradami. Přijímá opatření k nápravě 
zjištěných chyb a nedostatků dle přílohy „Zpráva o přijatých opatřeních k odstranění 
nedostatků” a ukládá vedoucí finančního odboru upravit vnitřní směrnici č. 2/2010 o obsah 
výjimek z časového rozlišení a stanovit hranici významnosti pro časové rozlišení. 
 
 

III. zamítá 
 
113  
Nabídku  na výkup bytu 
na adrese M. Švabinského 616, Bílina. 
 
 

IV. nezaujalo stanovisko 
 
114  
K žádosti pana Jindřicha Luňáka o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč 
na úhradu nákladů spojených s uspořádáním hudebního festivalu Babí léto na Kyselce, který 
se koná 15.09.2018 v Bílině. 
 
 

V. bere na vědomí 
 

115  
Informaci týkající se výzvy od Ministerstva vnitra ČR ke zjednání nápravy obecně závazné 
vyhlášky města Bíliny č. 10/2015, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her s tím, že město zjednání nápravy ve lhůtě stanovené výzvou provést nehodlá. 
 
116  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 18.06.2018. 
 
117  
Zápis z jednání finančního výboru z 25. června 2018. 
 
118  
Informace k revitalizaci Mírového náměstí. 
 
119  
Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace IROP a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace k projektu „Rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bílina“ vedenému 
pod identifikačním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006936. 
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Ověřovatelé zápisu: 
  
Jaromír Sochor v. r.     

 
 
 
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. v. r. 
 

  
 
 
 
 
 

Vendula Vodičková v. r. 
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 

 
 
 
 
 

 


