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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 2019, 
které se uskutečnilo 12. června 2019 

 

__________________________________ 
 

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

 

I. schvaluje 
 

104  

Rozpočtové opatření č. 68/2019 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku ve výši 1.599.101 Kč přijetím neinvestiční dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce 

v roce 2019. 

 
105  

Rozpočtové opatření č. 69/2019 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku ve výši 1.966.900 Kč přijetím první splátky neinvestiční dotace MPSV ČR na činnost 

sociálně – právní ochrany dětí v roce 2019. 

 
106  

Rozpočtové opatření č. 70/2019 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví   částku 300.000 Kč přijetím neinvestiční dotace z programu Úřadu vlády ČR 

Podpora terénní práce v roce 2019. 

 
107  

Rozpočtové opatření č. 72/2019 – přesun finančních prostředků z akce č. 17–19 

„Rekonstrukce restaurace U Kádi – venkovní terasa” na akci č. 18–07 „Oprava garážových 

stání Čapkova ul.“ ve výši 1.200.000 Kč. 

 
108  

Rozpočtové opatření č. 77/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 

odboru nemovitostí a investic ve výši 600.000 Kč na opravu lajnování povrchu dráhy, 

regeneraci travnaté plochy a opravu venkovního nářadí v areálu Atletického klubu Bílina. 

 
109  

Rozpočtové opatření č. 78/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 

odboru nemovitostí a investic ve výši 1.800.000 Kč na opravu havarijního stavu poškozeného 

povrchu víceúčelového hřiště v Tyršově zahradě. 

 
110  

Rozpočtové opatření č. 88/2019 – přijetí finančního daru od společnosti Severočeské doly, 

a. s., ve výši 1.750.000 Kč na zlepšení technické infrastruktury města spočívající 

ve vybudování parkourového hřiště v lokalitě Sídliště Za Chlumem. 

 
111  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

, jejímž předmětem je prodej osobního automobilu Škoda Fabia 

Combi 6Y s inventárním číslem MUBIH000FTW za cenu 39.000 Kč. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 
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112  

Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku – nákladního valníkového přívěsu, inventární 

číslo MUBIH000BZW4 za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem. V případě více 

zájemců se prodej uskuteční obálkovou metodou. 

 
113  

Uzavření smlouvy o poskytnutím neinvestiční dotace ve výši 180.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem dotace na projekt „Terénní 

protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 
114  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 55.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem dotace na projekt „Linka 

duševní tísně“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
115  

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

jako poskytovatelem a společností Arkadie, o. p. s., jako příjemcem dotace na projekt 

„Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením”. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 
116  

Uzavření smlouvy o municipálním kontu mezi městem Bílina a bankou ČSOB, a. s. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 
117  

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a bankou ČSOB, a. s., na zhodnocení volných 

finančních prostředků města Bíliny ve výši 150.000.000 Kč, formou termínovaného vkladu 

s úložkou na 6 měsíců. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
118  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a Severočeskými doly, a. s., Chomutov, 

ve výši 1.750.000 Kč na zlepšení technické infrastruktury a revitalizaci majetku ve správě 

města. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 
119  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 600.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a Atletickým klubem Bílina jako příjemcem na opravu lajnování povrchu 

dráhy, regeneraci travnaté plochy a opravu venkovního nářadí. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 
120  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.800.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a Sportovním klubem Bílina jako příjemcem na opravu havarijního stavu 

poškozeného povrchu víceúčelového hřiště v Tyršově zahradě. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 
121  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 35/10 o výměře 14 m2 k. ú. Bílina 

za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1783–13/2019 vyhotoveného 

Ing. Viktorem Weilgunem, Mládežnická č. p. 838/5, 360 05 Karlovy Vary, ve výši 8.440 Kč. 

Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 
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122  

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty mezi  

 jako povinným a městem Bílina jako oprávněným, kdy předmětem smlouvy je zřízení 

služebnosti stezky a cesty ke služebnému pozemku p. č. 645/1 (orná půda/zemědělský půdní 

fond) k. ú. Bílina s právem průchodu a průjezdu ve prospěch panujícího pozemku p. č. 639 

(ostatní plocha – ostatní komunikace). Rozsah věcného břemene je vymezen na základě 

geometrického plánu č. 3063–5/2019 vypracovaného Jakubem Charvátem, Razice 56, 418 04 

Hrobčice. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a bezúplatně. Veškeré náklady 

spojené se zřízením věcného břemene ponese povinný. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

123  

Uzavření darovací smlouvy – darování nemovitých věcí č. 13/2019, kdy předmětem smlouvy 

je převod spoluvlastnického podílu o celkové velikosti 1/3 k pozemku p. č. 882/2 o výměře 

33 m2 a p. č. 2889/1 o výměře 3 628 m2 k. ú. Bílina mezi , vlastníkem 

1/6, a , vlastníkem 1/6, jako dárkyněmi a městem Bílina jako 

obdarovaným. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

124  

Doplnění plánu činnosti kontrolního výboru o kontrolu č. 8/2019 – kontrola Městských 

technických služeb Bílina a kontrolu č. 9/2019 – kontrola akce „Montáž nafukovací přetlakové 

haly na tenisových kurtech“. 

 

125  

Účetní závěrku města Bíliny k 31.12.2018. 

 
126  

Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 10.04.2019 do 14.05.2019.  

 

 

II. souhlasí 
 
 
127  

S celoročním hospodařením města Bíliny za rok 2018 s výhradami a přijímá opatření k nápravě 

zjištěných chyb a nedostatků dle přílohy „Zpráva o přijatých opatřeních k odstranění 

nedostatků“. 

 

 

 

III. zamítá 
 
128  

Žádost o prodej pozemku p. č. 2189/5 o výměře 329 m2 k. ú. Bílina. 

129  

Žádost  o prodej části pozemku p. č. 2165/1 o výměře 

cca 800 m2 k. ú. Bílina. 

 
130  

Nabídku , na odkup 

spoluvlastnického podílu bytového domu bytu na adrese Sídliště Za Chlumem 755, Bílina.  
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131  

Nabídku  na odkup 

spoluvlastnického podílu bytového domu bytu na adrese Sídliště Za Chlumem 752, Bílina. 
 
 

IV. pověřuje 
 
132  

Starostku města vyhlášením výběrového řízení na „Ředitele/ku“ Městské policie Bílina“ 

a následně organizací výběrového řízení tak, aby byl zápis z jednání výběrové komise 

předložen na zářijovém zasedání zastupitelstva města. 

 
133  

Pana Radima Bartoše plněním některých úkolů při řízení Městské policie Bílina spočívající 

v plnění funkce „Ředitele Městské policie Bílina“, a to s účinností od 01.08.2019, do doby 

ukončení výběrového řízení na obsazení této funkce. 

 

V. bere na vědomí 
 

 

134  

Výpověď Mgr. Petra Kollára, pověřeného výkonem funkce ředitele Městské policie Bílina, 

z pracovního poměru, a to k 31.07.2019. 

 
135  

Zápis z jednání finančního výboru z 10. června 2019. 

 
136  

Zápis z jednání kontrolního výboru z 24. dubna 2019 a z 15. května 2019. 

 
137  

Odstoupení od uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 1191 k. ú. Bílina, 

jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 462 v ulici Teplická. 

 
138  

Informaci odboru nemovitostí a investic o dodatečném dědickém řízení, na základě kterého 

získaly do podílového spoluvlastnictví pozemek p. č. 882/2 a p. č. 2889/1 k. ú. Bílina 

 podíl o velikosti 1/6 a  podíl o velikosti 1/6. 

 

 

VII.  nezaujalo většinové stanovisko 
 
139  

K návrhu kontrolního výboru k zahájení projektové přípravy na celkovou rekonstrukci zahrady 

Domu dětí a mládeže a zařazení finančních prostředků na tuto akci do rozpočtu roku 2020. 

 
140  

K návrhu na uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a   

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 

1191 o výměře 559 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 462 v 

ulici Teplická, za kupní cenu 1.211.000 Kč dle obálkové metody.  
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Ověřovatelé zápisu: 
  
 
MUDr. Yaser Karnoub v. r.     

 
 
Jiří Konárek v. r.      
 

  
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


