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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 6. zasedání v roce 2019, 

které se uskutečnilo 11. prosince 2019 
 

__________________________________ 
 

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

 
I. schvaluje 

 

231  

Rozpočtové opatření č. 167/2019 – vrácení 28.349.000 Kč z rozpočtu odboru nemovitostí 

a investic do rozpočtu města, jako přebytek hospodaření roku 2019. 

 

232  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 

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

předmětem bezúplatného převodu je parkourové hřiště v lokalitě Za Chlumem s pořizovací 

cenou 1.959.547,81 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

233  

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 12 měsíců. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

234  
Uzavření smlouvy o běžném účtu u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se 

sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, IČO:64948242., s úročením kreditního zůstatku 

běžného účtu ve výši 1,50 % ročně, a finančním převodem ze základního běžného účtu 

u České spořitelny, a. s., ve výši 100.000.000 Kč ke dni 02.01.2020. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

235  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č.1897/6 o výměře 97 m2 

v k. ú. Bílina odděleného z pozemku p. č. 1897/2 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu 

č. 3086–5/2019 zhotoveného Bc. Blankou Havlíčkovou, Slatina 151, Slatina. Kupní cena byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 017/1459/2019 zhotoveným Evou Cihelkovou, U Krčského 

nádraží 230/19, Praha 4 – Krč, a skládá se z ceny za trvalé porosty ve výši 6.108 Kč a z ceny 

za pozemek ve výši 15.993 Kč, navýšené o koeficient 1,15 dle ust. §3b odst. 1 písm. b) zákona 

č. 416/2009 Sb., celková kupní cena činí 24.500 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

236  

Uzavření kupní smlouvy č. 189/19/4120 mezi městem Bílina jako kupujícím a Českou 

republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako prodávajícím, kdy je předmětem smlouvy 

prodej pozemku p. č. 1910/8 o výměře 62 m2 v k. ú. Bílina, za kupní cenu 22.120 Kč. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 
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237  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1194/24 o výměře 17 m2 v k. ú. 

Bílina, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 106/3035/2019 zhotoveného Ing. 

Borisem Výborným, Na Červeném vrchu 3063, 415 01 Teplice, ve výši 9.430 Kč. Podpisem 

kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

 

238  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a , 

, 

jejímž předmětem je věcný dar, asistenční pes na canisterapii. Podpisem darovací smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

239  
Uzavření dodatku č. 1 k dohodě o spolupráci při realizaci staveb rekonstrukce komunikace a 

vodovodu v ulici 5. května v Bílině mezi městem Bílina a společností Severočeská vodárenská 

společnost, a. s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689. Předmětem dodatku č. 1 je finanční 

vyrovnání ve výši 224.750 Kč, ke kterému se Severočeská vodárenská společnost, a. s. 

zavazuje v původní dohodě o spolupráci uzavřené 27.12.2016. Podpisem dodatku pověřuje 

starostku města. 

 

240  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou 

linkovou dopravou a veřejnou drážní dopravou, uzavřené 03.06.2016, mezi Ústeckým krajem, 

se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a městem Bílina, 

se sídlem Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, IČ: 00266230. Předmětem tohoto dodatku je 

přepočet referenčních tržeb, kdy k tomuto došlo na základě zákona č. 6/2019 Sb., o dani 

z přidané hodnoty (v účinnosti od 01.02.2019), který se vztahuje ke změně zákonné sazby 

DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15 % na 10 %. Podpisem dodatku pověřuje starostku 

města. 

 

241  

Záměr rekonstrukce tenisového kurtu č. 2 v areálu na Kyselce s tím, že ukládá odboru 

nemovitostí a investic připravit potřebné podklady pro tuto akci. Následně bude rekonstrukce 

kurtu zařazena do plánu investic na rok 2020. 

 

242  
Program podpory sociálních a zdravotních služeb města Bílina, s účinností od 1.února 2020.  

 

243  

Program podpory zdravotně postižených dětí města Bílina s účinností od 1. února 2020.  

 

244  
Odpis pohledávek na účtu 388 dohadné účty aktivní za zrušenou příspěvkovou organizaci 

Kulturní centrum Kaskáda, v celkové výši 161.009,94 Kč. 

 

245  
Odpis pohledávek na účtu 377 ostatní krátkodobé pohledávky za zrušenou příspěvkovou 

organizaci Kulturní centrum Kaskáda, v celkové výši 204.915,57 Kč, za účetní doklady: 

č. UD140282–dlužník ve výši 9.184,62 Kč, č. UD140292–dlužník  ve výši 

2.000 Kč, č. UD150166–dlužník  ve výši 101.647,65 Kč, č. UD150169–dlužník 

 ve výši 20.707 Kč, č. UD150170–dlužník  ve výši 12.235,30 Kč, 

č. UD150171–dlužník  ve výši 26.718 Kč, č. UD150173–dlužník  ve výši 

1.200 Kč, č. UD150174–dlužník  ve výši 270 Kč, č. UD150175–dlužník  

ve výši 30.953 Kč. 



Usnesení ZM z 11.12.2019  3 
 

 

246  
Odpis pohledávek na účtu 311 odběratelé za zrušenou příspěvkovou organizaci Kulturní 

centrum Kaskáda, v celkové výši 99.500 Kč, za účetní doklady: č. 6150096–dlužník 

ve výši 4.270 Kč, č. 6140052–dlužník Majáles, s. r. o. ve výši 900 Kč, č. 2012113–dlužník 

B10.cz ve výši 6.800 Kč, č. 2012126–dlužník B10.cz ve výši 87.530 Kč.  

 

247  

Záměr prodeje 2 ks akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s., Ústeckému 

kraji. 

 

248  
Převod nemovitého majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městských technických 

služeb Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele, kdy předmětem převodu je nemovitý 

majetek v areálu koupaliště Kyselka v celkové hodnotě 4.402.705,96 Kč. Podpisem 

předávacího protokolu pověřuje starostku města. 

 

249  
Opětovné zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1693/98 o výměře 348 m2 v k. ú. Bílina, 

jehož součástí je stavba č. p. 555, Teplické předměstí, Teplická 555, Bílina, za cenu obvyklou 

určenou na základě znaleckého posudku č. 79/3679/2019 zhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, 

Pivovarská 695, Bílina, ve výši 1.500.000 Kč. 

 

250  

Návrh rozpočtu města Bíliny na rok 2020 v této výši:  

Celkové příjmy ve výši 386.387.000 Kč  

Celkové výdaje ve výši 414.323.000 Kč 

 

251  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v období 2021–2022 v této výši:  

 

rok 2021:  

Celkové příjmy ve výši 382.620.000 Kč  

Celkové výdaje ve výši 452.768.000 Kč  

 

rok 2022:  

Celkové příjmy ve výši 370.102.000 Kč  

Celkové výdaje ve výši 335.638.000 Kč  

 

252  

Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 23.10.2019 do 26.11.2019. 

 

253  
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny na rok 2020, dle návrhu předloženého 

tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 26. února, 6. května, 24. června, 

16. září, 4. listopadu, 16. prosince. 

 

 

II. volí 
 
 
254  

Pana Miroslava Eibla (ANO 2011) členem finančního výboru. 
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III. vydává 
 

255  
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů. 

 

256  

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s ročním poplatkem ve výši 

500 Kč. 

 

257  
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze vstupného. 

 

258  
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu. 

 

VI. bere na vědomí 
 

 

259  
Rezignaci pana Jiřího Patery (Nezávislí v Bílině – HNHRM) na mandát člena Zastupitelstva 

města Bíliny, a to k 29.10.2019. 

 

260  

Rezignaci pana Jaromíra Sochora (Nezávislí v Bílině – HNHRM) na postavení náhradníka 

na mandát člena Zastupitelstva města Bíliny, z 29.10.2019. 

 

261  
Prohlášení paní Lenky Glabazňové (Nezávislí v Bílině – HNHRM) členkou Zastupitelstva 

města Bíliny, k 30.10.2019, s náležitostmi složení slibu na zasedání zastupitelstva města 

11.12.2019. 

 

262  
Rezignaci pana Kamila Šrámka (ANO 2011) na funkci člena finančního výboru, a to 

k 01.11.2019. 

 

263  

Koncepci rozvoje veřejného osvětlení ve městě Bílina, která byla zpracována v rámci projektu 

"Tvorba strategických dokumentů města Bílina” (registrační číslo projektu CZ.03.4.74/ 

0.0/0.0/16_058/0007420), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

264  
Průběžnou verzi Komunitního plánu sociálních služeb ORP Bílina, která byla zpracována 

v rámci projektu "Tvorba strategických dokumentů města Bílina" (registrační číslo projektu 

CZ.03.4.74/ 0.0/0.0/16_058/0007420), který je spolufinancován z Evropského sociálního 

fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Finální verze dokumentu bude 

projednána s poskytovateli sociálních služeb. 

 

265  

Strategii ICT města Bílina, která byla zpracována v rámci projektu "Tvorba strategických 

dokumentů města Bílina" (registrační číslo projektu CZ.03.4.74/ 0.0/0.0/16_058/0007420), 

který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost. 
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266  
Strategii Smart City města Bílina, která byla zpracována v rámci projektu "Tvorba strategických 

dokumentů města Bílina" (registrační číslo projektu CZ.03.4.74/ 0.0/0.0/16_058/0007420), 

který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost. 

 

267  

Zápis z jednání kontrolního výboru z 30. října 2019 a z 25. listopadu 2019. 

 

268  
Zápis z jednání finančního výboru z 9. prosince 2019. 

 

 

 
Ověřovatelé zápisu: 
  
 
Mgr. Zdeněk Rendl, MBA v. r.      

 
 
Ing. Lucie Ječmenová v. r.     
 

  
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


