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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 4. zasedání v roce 2020, 
které se uskutečnilo 16. září 2020 

 

__________________________________ 
 

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

 
I. schvaluje 

 
 

161  

Rozpočtové opatření č. 92/2020 – přijetí finančního daru od společnosti Severočeské doly, 

a. s., ve výši 1.750.000 Kč do rezervy. 

 

162  
Rozpočtové opatření č. 95/2020 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku 2.923.750 Kč přijetím 2. splátky neinvestiční dotace MPSV ČR na činnost sociálně–

právní ochrany dětí v roce 2020. 

 

163  

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

o částku 588.440 Kč přijetím doplatku neinvestiční dotace z MPSV ČR na pokrytí výdajů 

na činnost sociálně–právní ochrany dětí v roce 2019. 

 

164  
Rozpočtové opatření č. 101/2020 – přesun finančních prostředků ve výši 14.000.000 Kč 

v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic na výkup pozemků v lokalitě 

Za Chlumem, jež jsou určeny k výstavbě rodinných domů. 

 

165  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako kupujícím a  

  jako prodávajícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 

p. č. 1661/2 o výměře 4 881 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1661/4 o výměře 25 906 m2 v k. ú. 

Bílina, pozemku p. č. 1663/3 o výměře 16 570 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 3038/3 

o výměře 24 059 m2 v k. ú. Bílina, za cenu smluvní ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem 14.283.200 

Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

166  

Uzavření smlouvy o advokátní úschově mezi městem Bílinou jako budoucím kupujícím 

a  jako budoucími prodávajícími 

a advokátní kanceláří Kýčková Vondráček Partners, s. r .o. jako schovatel, kdy předmětem 

smlouvy je úschova částky 14.283.200 Kč za budoucí prodej pozemku p. č. 1661/2 o výměře 

4 881 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1661/4 o výměře 25 906 m2 v k. ú. Bílina, pozemku 

p. č. 1663/3 o výměře 16 570 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 3038/3 o výměře 24 059 m2 

v k. ú. Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

167  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a Severočeskými doly, 

a. s., Chomutov, jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí peněžitého daru ve výši 1.750.000 

Kč na zlepšení technické infrastruktury a revitalizaci majetku ve správě města. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 
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168  
Uzavření smlouvy o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní 

obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou, 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, jejímž předmětem je závazek 

města spolupodílet se na vyrovnání tržeb MHD, resp. na vzniklém propadu tržeb, za období 

březen až červen 2020, v celkové výši 209.056,85 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

169  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1069/2 

o výměře 23 m2 v k. ú. Bílina, za kupní cenu 6.900 Kč stanovenou znaleckým posudkem 

č. 45/4095/2020 zhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, 418 01 Bílina, tj. celkem 

i s náklady spojenými s prodejem 7.100 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku 

města.  

 

170  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1069/9 o výměře 23 m2 v k. ú. 

Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 46/21046/2020 

zhotoveného Ing. Janem Dvořákem, Síbova 286/8, 418 01 Bílina, ve výši 6.900 Kč, tj. celkem 

i s náklady spojenými s prodejem pozemku 7.100 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

171  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a 

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2089/2 o výměře 57 m2 v k. ú. 

Bílina, za kupní cenu 21.660 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 44/4094/2020 

zhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, 418 01 Bílina. Podpisem kupní smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

172  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 80/2 o výměře 20 m2 v k. ú. 

Bílina a pozemku p. č. 80/3 o výměře 20 m2 v k. ú. Bílina, za kupní cenu 14.000 Kč stanovenou 

znaleckým posudkem č. 47/21047/2020 zhotoveného Ing. Janem Dvořákem, Síbova 286/8, 

418 01 Bílina, tj. celkem i s náklady spojenými s prodejem 14.200 Kč. Podpisem kupní smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

173  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi městem 

Bílina jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/2, Nové Město, 128 00 Praha 2 jako 

převodcem, kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p. č. 252/12 o výměře 72 

m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny a pozemku p. č. 252/13 o výměře 303 m2 v k. ú. Chudeřice 

u Bíliny. Podpisem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

pověřuje starostku města. 
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174  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi 

městem Bílina jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/2, Nové Město, 128 00 Praha 2 jako 

převodce, kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p. č. 2087/6 o výměře 39 m2 

v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 2247/23 o výměře 583 m2 v k. ú. Bílina. Podpisem smlouvy 

o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem pověřuje starostku města.  

 

175  

Nabídku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný 

převod pozemku p. č. 307/2 o výměře 64 m2 v k. ú. Bílina–Újezd a pozemku p. č. 307/4 

o výměře 33 m2 v k. ú. Bílina–Újezd. 

 

176  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1595/20 o výměře 23 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou 

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

bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 

 

177  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1856/1 o výměře 329 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou 

na základě znaleckého posudku s tím, že v kupní smlouvě bude uvedeno, že se jedná 

o pozemek bez přístupové cesty, kdy na základě této skutečnosti bude prodán pozemek 

vlastníkům sousedních pozemků a bude tak zajištěn přístup k nemovitosti. Žadatelé si nechají 

na vlastní náklady zhotovit znalecký posudek. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené 

s prodejem pozemku. 

 

178  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1794/1 o výměře 233 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou 

na základě znaleckého posudku s tím, že si žadatelé nechají na vlastní náklady zhotovit 

znalecký posudek. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 

 

179  
Snížení předpisu nájemného za polovinu měsíce března 2020 a celého měsíce dubna 2020 

a května 2020 v celkové výši 50.750 Kč dle žádosti nájemce společnosti HEINEKEN ČR, a. s., 

U Pivovaru 1, PSČ 270 53, Krušovice, z důvodu příslušných usnesení vlády České republiky 

o přijetí krizového opatření zákazem maloobchodního prodeje a prodeje služeb 

v provozovnách. 

 

II. souhlasí 
 
 
180  

S realizací a financováním akce v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu 

v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

s názvem „Turistický informační systém v Bílině”. 

 

 

III. zamítá 
 
 

181  

Žádost  o prodej pozemku p. č. 89/1 v k. ú. Bílina. 

 

182  
Žádost  o prodej části pozemku p. č. 263/1 v k. ú. Bílina. 
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183  
Žádost  o prodej části pozemku p. č. 413/5 v k. ú. Bílina–Újezd. 

 

 

184  

Nabídku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod 

pozemku p. č. 474/14 v k. ú. Bílina–Újezd. 

 

185  
Žádost Spolku Šance žít o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 100.000 Kč 
na projekt „Provoz a fungování chráněné dílny u Lady“. 

 

IV. bere na vědomí 
 
 
186  

Zápis z jednání kontrolního výboru z 13. července 2020. 

 

187  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 26. srpna 2020. 

 

188  

Zápis z jednání finančního výboru z 14.09.2020 

 

189  
Informaci o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2020. 

 

190  
Informaci o proběhlé elektronické dražbě z 09.07.2020 o výkupu pozemku p. č. 1670 v k. ú. 

Bílina, pozemku p. č. 1671/63 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1674/22 v k. ú. Bílina, pozemku 

p. č. 1674/23 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1674/25 v k. ú. Bílina. 

 

191  

Informaci o přepisu 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. 

 

192  
Informaci o proběhlém výběrovém řízení formou obálkové metody o výkup pozemku 

p. č. 1838/2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1838/3 v k. ú. Bílina. 

 

193  

Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o odložení realizace převodu 

pozemku p. č. 1867 o výměře 238 m2 v k. ú. Bílina. 

 

194  
Žádost společnosti Lesy Sever, s. r. o., o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny 

za pozemek p. č. 774 v k. ú. Bílina a části pozemku p. č. 766/1 v k. ú. Bílina, zároveň rozhodlo 

nevyužít možnosti odstoupení od kupní smlouvy č. 04/2020/HY dle ustanovení odst. 6.1. 

a násl. kupní smlouvy z důvodu nedodržení platebních podmínek. 

 

195  
Dotaz pana Daniela Hendrycha, člena zastupitelstva města, včetně odpovědi na tento dotaz. 
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Ověřovatelé zápisu: 
  
 
Ing. Pavel Dvořá .r .v k     

 
 
Mgr. Josef Vesel .r .v ý    
 

  
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánov .r .v á 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořákov .r .v á  
místostarostka města 

 


