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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 2019, 
které se uskutečnilo 20. února 2019 

 

__________________________________ 
 

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

 
 

I. ukládá 
 
1  

Radě města zadat vypracování právní analýzy či posudku za účelem stanovení možností 

řešení, která povedou k omezení obchodu s chudobou. 

 
2  

Radě města zřídit juniorskou komisi. 

II. schvaluje 
 
3  

Rozpočtovou změnu č. 2/2019 – navýšení výdajové části rozpočtu roku 2019 z důvodu 

převodu finančních prostředků odboru nemovitostí a investic v celkové výši 50.593.000 Kč 

z roku 2018 do roku 2019, na plnění smluvních závazků z roku 2018. Jedná se o zvýšení 

financování rozpočtu 2019 ve výši 50.593.000 Kč. 

 
4  

Rozpočtovou změnu č. 3/2019 – přijetí krajské neinvestiční dotace ve výši 1.080.000 Kč 

a uzavření smlouvy o poskytnutí krajské neinvestiční dotace na zajištění lékařské pohotovostní 

služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2019 do 31.12.2019 mezi Ústeckým 

krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 
5  

Rozpočtovou změnu č. 4/2019 – navýšení příjmové části rozpočtu roku 2019 o příspěvek 

na výkon státní správy na rok 2019 a snížení financování ve výši 1.714.800 Kč. 

 
6  

Rozpočtovou změnu č. 6/2019 – přesun nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 

1.097.000 Kč, poskytnutých v roce 2018 na projekt „Asistenti prevence kriminality v Bílině“, 

z přebytku hospodaření do rozpočtu Městské policie Bílina. 

 
7  

Rozpočtovou změnu č. 8/2019 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 

77 z přebytku hospodaření roku 2018 na investiční akci pod názvem „ZŠ Za Chlumem, 

odborná učebna a bezbariérové řešení školy“, ve výši 5.000.000 Kč. 

 
8  

Rozpočtovou změnu č. 9/2019 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 

77 z přebytku hospodaření roku 2018 na investiční akci pod názvem „ZŠ Lidická, odborné 

učebny a bezbariérové řešení školy“, ve výši 8.550.000 Kč. 
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9  

Znění „Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru 

ekologické revitalizace“ a uzavření této dohody mezi městem Bílina jako žadatelem a 

Ministerstvem financí ČR jako vyhlašovatelem. Podpisem dohody pověřuje starostku města. 

 
10  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Sportclub Bílina jako příjemcem na podporu činnosti příjemce 

v roce 2019, na základě žádosti spolku Sportclub Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 
11  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 350.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem SK Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti příjemce 

v roce 2019, na základě žádosti spolku SK Bílina, z. s. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 
12  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 22.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem SK FAVORIT Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 

příjemce v roce 2019, na základě žádosti spolku SK FAVORIT Bílina, z. s. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 
13  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem SK Velosport team Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu 

činnosti příjemce v roce 2019, na základě žádosti spolku SK Velosport team Bílina, z. s. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
14  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 380.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., jako příjemcem 

na podporu činnosti příjemce v roce 2019, na základě žádosti spolku Sportovní klub KRASO 

Bílina, z. s. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
15  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 110.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Sportovní kuželkářský klub Bílina, z. s., jako příjemcem na 

podporu činnosti příjemce v roce 2019, na základě žádosti spolku Sportovní kuželkářský klub 

Bílina, z. s. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
16  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Lidická Bílina, pobočný 

spolek, jako příjemcem na podporu činnosti příjemce v roce 2019, na základě žádosti spolku 

Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Lidická Bílina, pobočný spolek. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 
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17  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Tělocvičná jednota Sokol Bílina jako příjemcem na podporu 

činnosti příjemce v roce 2019, na základě žádosti spolku Tělocvičná jednota Sokol Bílina. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
18  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem AKB GYM BÍLINA, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 

příjemce v roce 2019, na základě žádosti spolku AKB GYM BÍLINA, z. s. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 
19  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 96.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem „SanDoMon Bílina“, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 

příjemce v roce 2019, na základě žádosti spolku „SanDoMon Bílina“, z. s. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 
20  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 265.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem SHOTOKAN KARATE–DO MASOPUST BÍLINA, z. s., jako 

příjemcem na podporu činnosti příjemce v roce 2019, na základě žádosti spolku SHOTOKAN 

KARATE–DO MASOPUST BÍLINA, z. s. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
21  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 85.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem „PRO–AKTIV, z. s.“, jako příjemcem na podporu činnosti 

příjemce v roce 2019, na základě žádosti spolku „PRO–AKTIV, z. s.“. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 
22  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 27.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem P.S. AVZO TSČ ČR – Bílina jako příjemcem na podporu 

činnosti příjemce v roce 2019, na základě žádosti spolku P.S. AVZO TSČ ČR – Bílina. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
23  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.100.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Atletický klub Bílina jako příjemcem na podporu činnosti 

příjemce v roce 2019, na základě žádosti spolku Atletický klub Bílina. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 
24  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Bílina jako příjemcem 

na  podporu činnosti příjemce v roce 2019, na základě žádosti spolku ČSS, z. s. – sportovně 

střelecký klub Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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25  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.650.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Draci Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti příjemce 

v roce 2019, na základě žádosti spolku Draci Bílina, z. s. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 
26  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Foosball Severní Čechy, z. s., jako příjemcem na podporu 

činnosti příjemce v roce 2019, na základě žádosti spolku Foosball Severní Čechy, z. s. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
27  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.400.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Fotbalový klub Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 

příjemce v roce 2019, na základě žádosti spolku Fotbalový klub Bílina, z. s. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 
28  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 90.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Klub rybolovné techniky Bílina, z. s., jako příjemcem na 

podporu činnosti příjemce v roce 2019, na základě žádosti spolku Klub rybolovné techniky 

Bílina, z. s. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
29  

Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 380.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem LAWEN TENIS KLUB Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu 

činnosti příjemce v roce 2019, na základě žádosti spolku LAWEN TENIS KLUB Bílina, z. s. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
30  

Žádost spolku SK HC Draci Bílina, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory 

celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina ve výši 1.100.000 Kč na činnost spolku 

v roce 2019 s tím, že finanční prostředky na úhradu ledů budou poskytnuty místo žadateli 

přímo Městským technickým službám Bílina, příspěvková organizace. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 
31  

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, příspěvková organizace, jako 

příjemcem, ve výši 350.000 Kč na provozní náklady budovy gymnázia v Bílině v roce 2019, 

na základě žádosti ředitele gymnázia. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
32  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a spolkem Pure Music, z. s., jako příjemcem, na náklady spojené s konáním 

akce „14. International Roots & Blues festival“ v roce 2019 v Bílině, na základě žádosti spolku 

Pure Music, z. s. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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33  

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 

a Městskými technickými službami Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, kdy 

předmětem bezúplatného převodu jsou herní prvek – kolotoč na sezení s vnitřními sedáky 

v ul. Mírová ve výši 36.882,62 Kč a workout sestava ve Fugnerově ulici ve výši 124.530 Kč. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
34  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.080.000 Kč na zabezpečení 

lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2019 

do 31.12.2019 mezi městem Bílina jako poskytovatelem dotace a Hornickou nemocnicí 

s poliklinikou, s. r. o., v Bílině, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 
35  

Dodatek č. 1 k Pravidlům pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny, kterým se 

upravuje proces převodu nemovitých věcí formou obálkové metody. 

 
36  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1702 o výměře cca 132 m2 k. ú. Bílina s tím, že si žadatel nechá 

na vlastní náklady vyhotovit znalecký posudek. 

 
37  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemků p. č. 2146/2 o výměře 278 m2 a p. č. 

2147/2 o výměře 153 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého 

posudku č. 4/3934/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, 418 01 Bílina, 

za celkovou cenu 124.160 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

 
38  

Nabídku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod 

pozemků p. č. 928 o výměře cca 283 m2 (zahrada/zemědělský půdní fond), p. č. 931 o výměře 

cca 209 m2 (zahrada/zemědělský půdní fond), p. č. 932 o výměře cca 214 m2 

(zahrada/zemědělský půdní fond) a p. č. 935 o výměře cca 106 m2 (zahrada/zemědělský půdní 

fond) k. ú. Bílina. 

 
39  

Záměr prodeje pozemku p. č. 2411 o výměře 811 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou 

na základě znaleckého posudku s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit 

znalecký posudek. 

 
40  

Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 72.070 Kč za nezaplacené 

dlužné nájemné, z důvodu ukončeného dědického řízení. 

 
41  

Uzavření dodatku č. 2 k rámcové smlouvě č. 163/2012, ve znění dodatku č. 1 z 15.03.2016 

o dlouhodobé spolupráci mezi městem Bílina a Severočeskými doly, a. s., jehož předmětem 

je upřesnění obsahu této rámcové smlouvy, včetně závazku Severočeských dolů, a. s., 

poskytovat od roku 2019 do roku 2022 částku do výše 1.750.000 Kč na projekty zejména 

v oblastech zdravotnictví, vzdělávání, kultury, sportu, zlepšování životního prostředí, rozvoje 

společenského života a na další rozvojové projekty a programy. Podpisem dodatku č. 2 

pověřuje starostku města. 
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42  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

   jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemků p. č. 

2150/2 o výměře 277 m2 a p. č. 2148/2 o výměře 136 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou 

na základě znaleckého posudku č. 5/3935/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 

695, 418 01 Bílina, za celkovou cenu 126.170 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku 

města. 

III. souhlasí 
 
43  

S komplexními pozemkovými úpravami s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Jablonec 

u Libčevsi. 

 

IV. rozhodlo 
 
44  

Připojit se k podnětu starostů měst Kadaně, Klášterce nad Ohří, Chomutova a Jirkova, 

k návrhu možného legislativního řešení vyplácení sociálních dávek na bydlení. 

 
45  

O pojmenování nové ulice v katastrálním území Bílina – Pražské Předměstí pro výstavbu 

rodinných domů na pozemcích parc. č. 387/11, 387/12, 387/13, 387/14, 387/15, 387/16, 

387/17, 387/18, 387/19 a 387/20 na ulici „Luční“. 

 
46  

O pojmenování nové ulice v katastrálním území Bílina–Újezd pro výstavbu rodinných domů 

na pozemcích parc. č. 984/1, 984/16, 984/17, 984/18, 984/19, 984/20 a 984/28 na ulici „Pod 

Bořní“. 

V. volí 
 
47  

Marii Merbsovou (KSČM) členkou finančního výboru zastupitelstva města. 

 
48  

Ing. Mgr. Reného Štěpánka, MBA (BSDN) předsedou finančního výboru zastupitelstva města. 

 

VI.  pověřuje 
 

49  

Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou, starostku města, funkcí určeného zastupitele, který bude 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územně plánovacích dokumentací města 

Bílina. 

VII. bere na vědomí 
 
50  

Rezignaci Mgr. Aleše Tallowitze (KSČM) na funkci předsedy a člena finančního výboru, a to 

k 02.01.2019. 
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51  

Zápis z jednání kontrolního výboru z 28.12.2018, z 21.01.2019 a ze 04.02.2019 a zároveň 

schvaluje doplnění plánu činnosti kontrolního výboru dle předloženého návrhu. 

 
52  

Návrhy pana Daniela Hendrycha (Naše Bílina – Strana svobodných občanů), na:  

a) zřízení juniorské komise,  

b) připojení se k výzvě starostů, kteří od vlády požadují legislativní změny za účelem omezení 

doplatků na bydlení,  

c) vypracování právní analýzy za účelem posouzení možností řešení, která povedou 

k omezení obchodu s chudobou,  

d) dalšího využití lázeňského domu. 
 

53  

Návrh člena zastupitelstva města, pana Daniela Hendrycha, na využití hlavní lázeňské budovy 

k jiným účelům, než lázeňským s tím, že jiné využití by bylo v rozporu s územním plánem 

města. 

 
54  

Rezignaci paní Venduly Vodičkové (HNHRM) na mandát členky Zastupitelstva města Bíliny, 

k 12.02.2019 a rezignaci pana Pavla Bárty (HNHRM) z 12.02.2019 na postavení náhradníka 

na funkci člena Zastupitelstva města Bíliny. 

 
55  

Prohlášení Ing. Lucie Ječmenové členkou Zastupitelstva města Bíliny k 13.02.2019, 

s náležitostmi složení slibu 20.02.2019. 

 
56  

Dotazy členky zastupitelstva města, Ing. Lucie Ječmenové, z 19.02.2019, včetně odpovědí.  

 

 

VIII. nezaujalo většinové stanovisko 
 

 

57  

K činnosti rady města v samostatné působnosti za období od 11.12.2018 do 05.02.2019.  

 
58  

K žádosti  o prodej pozemků p. č. 2869/1, p. č. 2879 a p. č. 2878 

o celkové výměře 8.137 m2 k. ú. Bílina.  

 
Ověřovatelé zápisu: 
  
 
Renata Vítová v. r.       

 
Daniel Hendrych v. r. 
 

  
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r.   
místostarostka města 

 


