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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 2. zasedání v roce 2020, 
které se uskutečnilo 6. května 2020 

 

__________________________________ 
 

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

 
I. Schvaluje 

 
 

92  

Rozpočtové opatření č. 4/2020 – navýšení rozpočtu Městským technickým službám Bílina 

ve výši 3.750.000 Kč na navýšení mezd dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým 

se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

93  
Rozpočtové opatření č. 42/2020 – přesun finančních prostředků ve výši 1.193.000 Kč v rámci 

rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví a z odboru nemovitostí a investic, a to 

na náklady Hornické nemocnice s poliklinikou, spol. s r. o. spojené s pandemií COVID–19. 

 

94  

Rozpočtové opatření č. 43/2020 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku 300.000 Kč přijetím neinvestiční dotace z programu Úřadu vlády ČR Podpora terénní 

práce v roce 2020 

 

95  
Rozpočtové opatření č. 44/2020 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku 2.913.260 Kč přijetím neinvestiční dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce v roce 

2020. 

 

96  
Rozpočtové opatření č. 45/2020 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku 2.163.150 Kč přijetím první splátky neinvestiční dotace MPSV ČR na činnost sociálně 

– právní ochrany dětí v roce 2020. 

 

97  

Rozpočtové opatření č. 49/2020 – navýšení rozpočtu finančního odboru z přebytku 

hospodaření ve výši 5.000.000 Kč na poskytnutí transferu podnikatelským subjektům 

na úhradu nákladů a výdajů souvisejících s činností podnikání žadatele v období trvání 

nouzového stavu. 

 

98  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 

a spolkem Pohádkový les Bílina, z. s. jako příjemcem ve výši 120.000 Kč na akci Řezbářský 

plenér 2020, který se uskuteční od 17.09.2020 do 19.09.2020 na základě podané žádosti. 

Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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99  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 824.173 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, spol. s r. o., jako příjemcem 

neinvestiční dotace z rozpočtu města na mimořádné výdaje spojené s pandemií COVID–19. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

100  

Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 367.788 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, spol. s r. o., jako příjemcem investiční 

dotace z rozpočtu města na mimořádné výdaje spojené s pandemií COVID–19. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 

101  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.826.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, spol. s r. o. jako příjemcem dotace 

na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2020. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

102  
Účetní závěrku města Bíliny k 31.12. 2019. 

 

103  

Záměr výkupu pozemku p. č.1838/2 o výměře 156 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1838/3 

o výměře 5 m2 v k. ú. Bílina, za cenu dle znaleckého posudku. 

 

104  
Změnu rozpisu rozpočtu Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace na rok 

2020, stanovením závazných ukazatelů v souhrnné částce 58.200.000 Kč, a to za položky 

výdajů, mzdy (účet 521), energie (účet 502), opravy a revize (účet 511), odpisy (účet 551). 

Celkový příspěvek města Bílina Městským technickým službám Bílina, příspěvková 

organizace, je po schválení rozpočtového opatření č. 04/2020 k 06.05.2020 ve výši 77.634.000 

Kč. 

 

105  

Převod movitého a nemovitého majetku města Bíliny, jako převodce do správy Městských 

technických služeb Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele. Předmětem převodu je 

movitý a nemovitý majetek v celkové hodnotě 1.226.070,37 Kč. Podpisem předávacího 

protokolu pověřuje starostku města. 

106  
Nezájem o nákup akcií společnosti Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s., 

od jednotlivých akcionářů, města Meziboří, Varnsdorfu, Žatce a Děčína. Podpisem prohlášení 

pověřuje starostku města. 

 

107  

Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 18.02.2020 do 21.04.2020.  

 

 

II. souhlasí 
 
 
108  

S celoročním hospodařením města Bíliny za rok 2019 bez výhrad. 
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III. bere na vědomí 
 
 

109  

Vydání rozhodnutí Městského úřadu v Bílině o prominutí místního poplatku za provoz 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle 

obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, za období 01.01.–30.06.2020, ve výši 250 Kč na osobu.  

 
110  
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města, Ing. Lucie Ječmenové a pana Daniela 

Hendrycha, včetně odpovědí na jednotlivé dotazy. 

 

 

 
Ověřovatelé zápisu: 
  
 
Ing. Mgr. René Štěpánek, MBA v. r.    

 
 
Jiří Konárek v. r.       
 

  
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r.  
místostarostka města 

 


