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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 2020, 
které se uskutečnilo 26. února 2020 

 

__________________________________ 
 

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

 
I. schvaluje 

 

1  

Rozpočtové opatření č. 1/2020 – přijetí krajské neinvestiční dotace ve výši 1.080.000 Kč 

na zajištění lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období 01.01.2020 

do 31.12.2020. 

 

2  
Rozpočtové opatření č. 9/2020 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o 3.059.000 

Kč z přebytku hospodaření města na dokončení financování akcí:  

a) 19–02 „DDM – zateplení fasády, revitalizace včetně sanace“ ve výši 938.000 Kč,  

b) 19–10 „Rekonstrukce ulic Zámecká a Komenského“ ve výši 1.982.000 Kč,  

c) 19–01 „Rekonstrukce zařízení kotelny ZŠ Lidická“ ve výši 139.000 Kč. 

 

3  

Rozpočtové opatření č. 11/2020 – přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 

1.924.000 Kč na kalendářní rok 2020. 

 

4  
Rozpočtové opatření č. 15/2020 – navýšení rozpočtu Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, 

okres Teplice, příspěvková organizace o částku 524.000 Kč – mzdové náklady na sociální 

pracovníky. Bude hrazeno z přebytku hospodaření. 

 

5  
Rozpočtové opatření č. 19/2020 – navýšení rozpočtu odboru správních a vnitřních věcí 

o částku 2.769.400 Kč přijetím neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v roce 2020. 

Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou Bílina v roce 2020. 

 

6  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb mezi 

Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace ve výši 

2.769.400 Kč. Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou 

Bílina v roce 2020. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

7  
Uzavření smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti města Bílina 

městskou bezemisní autobusovou dopravou, mezi společností ARRIVA CITY, s. r. o, se sídlem 

U Stavoservisu 692/1b, 108 00 Praha 10, IČ: 26730448, jako dopravcem a městem Bílina, 

se sídlem Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, IČ: 00266230, jako objednatelem, a to na dobu 

určitou do 31.12.2028. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města Bílina. 

 

 

 



Usnesení ZM z 26.02.2020  2 
 

8  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Českou spořitelnou a. s., na zhodnocení volných 

finančních prostředků města Bíliny ve výši 100.000.000 Kč, formou spořícího účtu, s úrokovou 

sazbou 1,25 % p. a., s obdobím blokace od 02.03.2020 do 31.12.2020. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

9  

Uzavření smlouvy o poskytnutí krajské neinvestiční dotace ve výši 1.080.000 Kč na zajištění 

lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2020 

do 31.12.2020 mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako 

příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

10  
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 01.01.2020 

do 31.12.2020 mezi městem Bílina jako poskytovatelem dotace a Hornickou nemocnicí 

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

města. 

 

11  
Uzavření kupní smlouvy s předkupním právem mezi městem Bílina jako prodávajícím 

a společností SORTING Solutions, s. r. o., jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej 

pozemku p. č. 1683/98 o výměře 348 m2 v k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba č. p. 555, 

Teplické předměstí, Teplická 555, Bílina, za kupní cenu 2.110.000 Kč dle obálkové metody. 

Cena nemovitosti bude navýšena o náklady spojené s prodejem nemovitosti. Podpisem kupní 

smlouvy pověřuje starostku města. V případě odstoupení od koupě společnosti SORTING 

Solutions, s. r. o., schvaluje uzavření kupní smlouvy s prvním náhradníkem Pražskou 

pravoslavnou eparchii za kupní cenu 1.551.000 Kč dle obálkové metody navýšenou o náklady 

spojené s prodejem nemovitosti. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

 

12  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností SOMET CZ, 

s. r. o., jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1683/258 o výměře 

192 m2 v k. ú. Bílina, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 41/611/2019 

zhotoveného společností ESTIMATES Consulting, s. r. o., Mírové náměstí 3057, 415 01 

Teplice, ve výši 76.370 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

 

13  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 861/4 o výměře 33 m2 v k. ú. 

Bílina, za cenu obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku č. 160/20960/2019 

vyhotoveného Ing. Janem Dvořákem, Síbova 286/8, 418 01 Bílina, a to je 8.280 Kč. 

Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

 

14  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a společností Lesy Sever, s. r. o., 

jako prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 784/4 o výměře 94 m2 

v k. ú. Bílina odděleného z pozemku p. č. 784/1 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 804/7 o výměře 

364 m2 v k. ú. Bílina odděleného z pozemku 804/5 v k. ú. Bílina na základě geometrického 

plánu č. 3037–27/2018 vyhotoveného panem Jakubem Charvátem, Razice 56 Hrobčice, 

za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 3354–078/2018 AC–OC 

vyhotoveného Radkem Trončinským, Masarykova 124/204, 400 01 Ústí nad Labem, ve výši 

400 Kč/m2, tj. celkem 183.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 
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15  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností Lesy Sever, 

s. r. o., jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 766/1 o výměře 7 766 

m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 774 o výměře 2 621 m2 v k. ú. Bílina, za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 3421–011/2019 AC–OC zhotoveného Radkem 

Trončinským, Masarykova 124/204, 400 01 Ústí nad Labem, ve výši 100 Kč/m2, kupní cena 

bude navýšena o náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, a tj. celkem 1.040.700 Kč. 

Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

 

16  

Uzavření smlouvy o zajištění poskytování pečovatelské služby městem Bílina jako 

poskytovatelem a obcí Ohníč jako příjemcem služby, za podmínek stanovených ve smlouvě. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

17  
Uzavření smlouvy o zajištění poskytování pečovatelské služby městem Bílina jako 

poskytovatelem a obcí Měrunice jako příjemcem služby, za podmínek stanovených 

ve smlouvě. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

18  
Uzavření smlouvy o zajištění poskytování pečovatelské služby městem Bílina jako 

poskytovatelem a městem Ledvice jako příjemcem služby, za podmínek stanovených 

ve smlouvě. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

19  

Uzavření smlouvy o zajištění poskytování pečovatelské služby městem Bílina jako 

poskytovatelem a městysem Hostomice jako příjemcem služby, za podmínek stanovených 

ve smlouvě. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

20  
Uzavření smlouvy o zajištění poskytování pečovatelské služby městem Bílina jako 

poskytovatelem a obcí Světec jako příjemcem služby, za podmínek stanovených ve smlouvě. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

21  

Uzavření smlouvy o zajištění poskytování pečovatelské služby městem Bílina jako 

poskytovatelem a obcí Hrobčice jako příjemcem služby, za podmínek stanovených 

ve smlouvě. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

22  
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 „15. International Roots & Blues festival“ v roce 2020 v Bílině, na základě podané žádosti. 

Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

23  
Uzavření dohody o poskytnutí Seniorpasu Kulturního centra Bílina mezi městem Bílina a obcí 

Hrobčice, jejímž předmětem je kulturní spolupráce spočívající v poskytování seniorpasů 

obyvatelům obce Hrobčice, s podílem této obce na úhradě 50 % vstupného s úpravou dle 

požadavku členů zastupitelstva města. Podpisem dohody pověřuje starostku města.  
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24  
Uzavření dohody o poskytnutí Seniorpasu Kulturního centra Bílina mezi městem Bílina 

a městem Ledvice, jejímž předmětem je kulturní spolupráce spočívající v poskytování 

seniorpasů obyvatelům města Ledvice, s podílem tohoto města na úhradě 50 % vstupného 

s úpravou dle požadavku členů zastupitelstva města. Podpisem dohody pověřuje starostku 

města. 

 

25  

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 2020, na základě podané žádosti. 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 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 2020, na základě podané žádosti. 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 1.650.000 Kč mezi městem Bílina 

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

v roce 2020, na základě podané žádosti. 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 25.000 Kč mezi městem Bílina 

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

činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. 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 1.400.000 Kč mezi městem Bílina 

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

příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

30  
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 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

31  
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 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 
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32  
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 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

33  

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

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 97.000 Kč mezi městem Bílina 

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

příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

34  
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 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

35  
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 2020, na základě podané žádosti. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 

36  

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 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

37  
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 SK FAVORIT Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 

příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

38  

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 SK HC Draci Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 

příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

39  
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 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 
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40  
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 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

41  

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 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

42  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80.000 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 2020, na základě podané žádosti. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

43  
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 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

44  

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

a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina 

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

příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

45  
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, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 

příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

46  

Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a obcí Bžany, 

jehož předmětem je úprava výše nákladů spojených s výkonem úkolů Městské policie Bílina. 

Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

 

47  
Uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a obcí Měrunice, 

jehož předmětem je úprava výše nákladů spojených s výkonem úkolů Městské policie Bílina. 

Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
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48  
Uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a obcí 

Kostomlaty pod Milešovkou, jehož předmětem je úprava výše nákladů spojených s výkonem 

úkolů Městské policie Bílina. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

 

49  

Uzavření dodatku č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a městem 

Ledvice, jehož předmětem je úprava výše nákladů spojených s výkonem úkolů Městské policie 

Bílina. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

 

50  
Uzavření dodatku č. 5 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a obcí Hrobčice, 

jehož předmětem je úprava výše nákladů spojených s výkonem úkolů Městské policie Bílina. 

Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

 

51  
Uzavření dodatku č. 5 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a obcí Ohníč, 

jehož předmětem je úprava výše nákladů spojených s výkonem úkolů Městské policie Bílina. 

Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

 

52  

Uzavření dodatku č. 5 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a obcí Světec, 

jehož předmětem je úprava výše nákladů spojených s výkonem úkolů Městské policie Bílina. 

Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

 

53  
Uzavření dodatku č. 5 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a městysem 

Hostomice, jehož předmětem je úprava výše nákladů spojených s výkonem úkolů Městské 

policie Bílina. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

 

54  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1063 o výměře 113 m2 v k. ú. Bílina a části pozemku p. č. 1064/2 

o výměře cca 80 m2 v k. ú. Bílina, za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku 

a geometrického plánu na rozdělení pozemku, které si nechá žadatel zhotovit na vlastní 

náklady. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemků. 

 

55  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1069/2 o výměře 23 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou 

na základě znaleckého posudku, který si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Kupní 

cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 

 

56  
Záměr prodeje ideální poloviny pozemku p. č. 401/70 o výměře 29 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, 

za cenu, určenou na základě znaleckého posudku č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím 

Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena za zhotovení znaleckého 

posudku, tj. celkem 3.847 Kč. 

 

57  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 3186 v k. ú. Bílina, jež je přímo dotčen stavbou vodního 

díla, za cenu obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku, který si žadatel nechá 

zhotovit na vlastní náklady. Žadatel si nechá zhotovit na vlastní náklady geometrický plán 

na oddělení pozemku. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku.  
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58  
Záměr prodeje pozemku p. č. 140/3 o výměře 26 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu obvyklou, 

určenou na základě znaleckého posudku, který si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. 

Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 

 

59  

Záměr výkupu spoluvlastnického podílu o velikosti 647/61200 na pozemku p. č. 1638 v k. ú. 

Bílina, jehož součástí je bytový dům č. p. 752, 753, 754, 755, 756. 

 

60  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1069/9 o výměře 23 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou 

na základě znaleckého posudku, který si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Kupní 

cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 

 

61  
Žádost společnosti JTH Idea, a. s., o udělení souhlasu města Bíliny ke změně bankovního 

subjektu ve věci zástavního práva v rámci uzavřené kupní smlouvy č. 19a/2017/AKK (bývalý 

areál vojenských kasáren v Bílině), s tím, že společnost JTH Idea, a. s., doloží městu Bílina 

výmaz zápisu původního bankovního subjektu. Podpisem souhlasu pověřuje starostku města. 

 

62  

Využití rezervního fondu Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, 

k dalšímu rozvoji společnosti. Finanční prostředky budou využity na složení akontace a úhradu 

leasingových splátek na základě uzavřené smlouvy o finančním leasingu na 5 let. 

 

63  
Zakoupení multifunkčního svozového vozidla pro Městské technické služby Bílina, 

příspěvková organizace, s lineární stlačovací nástavbou pro svoz směsného komunálního 

odpadu a separace z nádob s horním a spodním výsypem včetně podzemních kontejnerů 

formou finančního leasingu na 5 let se složením akontace ve výši 3.000.000 Kč. 

 

64  

Zásady pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří nejsou členy 

Zastupitelstva města Bíliny, s účinností od 01.03.2020, dle předloženého návrhu. 

Zastupitelstvo města stanovuje tyto měsíční odměny:  

a) předseda komise 2.000 Kč,  

b) člen výboru nebo komise 1.200 Kč,  

c) člen komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky 

1.200 Kč. 

 

65  
Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny, s účinností 

od 01.03.2020, dle předloženého návrhu. V souladu s novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, stanovuje tyto měsíční odměny:  

a) člen rady města 8.000 Kč,  

b) člen zastupitelstva města 2.000 Kč,  

c) předseda výboru nebo komise 4.000 Kč,  

d) člen výboru nebo komise 3.300 Kč,  

e) člen komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky 

1.600 Kč. 
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66  
Žádost  o prominutí úroků z prodlení ve výši 33.653,30 Kč, za opožděně 

uhrazenou pohledávku stanovenou rozsudkem Okresního soudu v Teplicích, čj. 127 C 

42/2015–326, z 15. října 2018 z důvodů špatného zdravotního stavu, vyplývajícího 

z předložené lékařské zprávy a zároveň zamítá žádost o prominutí nákladů řízení ve výši 

4.641 Kč na základě § 38 odst. 1 Zákona o obcí č. 128/2000 Sb. 

 

67  

Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 115.246 Kč za nezaplacené 

zbylé dlužné nájemné z důvodu ukončeného dědického řízení. 

 

68  
Odstoupení města Bílina jako objednatele díla pod názvem „Zateplení fasád a výměna výplní 

otvorů objektu pošty, sídliště za Chlumem 820 – Bílina“ od vymáhání smluvní pokuty 

za nedodržení termínu odevzdání díla vůči zhotoviteli díla, společnosti INVEST – STAR, 

s. r. o., Sadová 40, 418 01 Bílina – Chudeřice, IČ: 25452941. 

 

69  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 17.12.2019 do 11.02.2020.  

 

 

II. souhlasí 
 
 
70  

S udělením výjimky pro poskytnutí finančního příspěvku z Programu podpory celoroční 

činnosti sportovních spolků ve městě Bílina pro ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Bílina 

na rok 2020, na základě podané žádosti. 

 

III. zamítá 
 

71  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 1663/4 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 

1663/13 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1669/2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1671/66 v k. ú. Bílina, 

pozemku p. č. 1674/5 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1674/8 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1674/14 

v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1674/20 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1674/21 v k. ú. 

Bílina. 

 

72  

Žádost  o prodej pozemku p. č. 694/20 v k. ú. Bílina–Újezd a 

pozemku p. č. 950/12 v k. ú. Bílina–Újezd. 

 

73  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 659/3 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 

662 v k. ú. Bílina. 

 

74  

Žádost  o prodej části pozemku p. č. 2167/1 v k. ú. Bílina. 

 

75  
Žádost  o prodej části pozemku p. č. 2167/1 v k. ú. Bílina. 
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76  
Žádost  o prodej části pozemku p. č. 2167/1 v k. ú. Bílina. 

 

77  

Žádost  o prodej části pozemku p. č. 2167/1 v k. ú. 

Bílina. 

78  
Nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkup spoluvlastnického 

podílu o velikosti % na pozemku p. č. 982/2 v k. ú. Jenišův Újezd. 

 

79  

Nabídku fondu BHMW INVEST SICAV, a. s., IČ: 07446543, Anglická 271/47, 353 01 

Mariánské Lázně, na zhodnocení finančních prostředků města Bíliny nákupem akcií této 

společnosti. 

 

80  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 1636/254 o výměře 24 m2 v k. ú. Bílina, 

neboť vlastníkem stavby č. e. 772, jež je součástí pozemku, je město Bílina. 

 

81  

Žádost  o prodej části pozemku p. č. 1729/14 v k. ú. Bílina. 

 

82  
Návrhy na zhodnocování volných finančních prostředků města Bíliny u jiných než oficiálních 

peněžních ústavů. 

 

 

VI. pověřuje 
 
 

83  

Bc. Milana Lišku plněním některých úkolů při řízení Městské policie Bílina spočívající v plnění 

funkce „Ředitele Městské policie Bílina“. 

 

 

VII. bere na vědomí 
 
 

84  

Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu Obvodního oddělení Policie České republiky Bílina 

za rok 2019. 

 

85  
Informace o legislativních změnách v oblasti odměňování členů zastupitelstev. 

 

86  
Komunitní plán sociálních služeb ORP Bílina zpracovaný 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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87  
Ekonomicko–právní analýzu dalšího možného využití lázeňských budov a areálu v Bílině 

na Kyselce, zpracovanou společností BDO Advisory, s. r. o. 

 

88  

Zápis z jednání finančního výboru z 24.02.2020. 

 

89  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 18. prosince 2019. 

 

90  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 29. ledna 2020 a zároveň schvaluje plán činnosti 

kontrolního výboru na rok 2020, dle předloženého návrhu. 

 

91  

Dotazy členů zastupitelstva města, Ing. Lucie Ječmenové, z 28.11.2019, a pana Daniela 

Hendrycha z 12.02.2020, včetně odpovědí na jednotlivé dotazy. 

 

 

 

 
Ověřovatelé zápisu: 
  
 
Ing. Petr Rosenkranz v. r.     

 
 
Luděk Svobody v. r.       
 

  
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


