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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 5. zasedání v roce 2020, 

které se uskutečnilo 4. listopadu 2020 
_________________________________ 

 

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

 
I. schvaluje 

 

196  

Rozpočtové opatření č. 113/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 12.800.000 Kč na výkup bytového domu 

č. p. 655, 656 a 657 v ulici M. Švabinského, Teplické Předměstí, Bílina. 

 

197  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a  

jako prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1683/62 (ostatní 

plocha/jiná plocha) o výměře 62 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1683/63 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře 219 m2 v k. ú. Bílina, jehož součástí je budova s č. p. 657 (bydlení + 

nebytové prostory), pozemku p. č. 1683/64 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 277 m2 

v k. ú. Bílina, jehož součástí je budova s č. p. 656 (bydlení + nebytové prostory) a pozemku 

p. č.1683/65 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 280 m2 v k. ú. Bílina, jehož součástí je 

budova s č. p. 655 (bydlení + nebytové prostory), za dohodnutou kupní cenu ve výši 

12.800.000 Kč, kdy výše kupní ceny je zohledněna tím, že město má zájem o výkup bytů 

a bytových domů v Bílině do majetku města v rizikových a potenciálně rizikových oblastech, 

tedy v oblastech, v nichž se vyskytují či hrozí výskyt sociálně nežádoucích jevů, včetně 

tzv. obchodu s chudobou. Výkup těchto bytů a bytových domů přispěje k omezení 

spekulativních výkupů, tzv. obchodu s chudobou na území města a jejich dalšímu pronájmu 

nepřizpůsobivým a problematickým nájemníkům, čímž by došlo ke zvyšování sociálně 

nežádoucích jevů, snižování bezpečnosti a kvality života nejen občanů dané lokality, ale 

po celém městě, což je plně v souladu s projektem Bílina – bezpečné město. Podpisem kupní 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 

198  

Uzavření smlouvy o advokátní úschově mezi městem Bílina jako budoucím kupujícím a 

 jako budoucím prodávajícím a advokátní kanceláří Mgr. Ing. Vlastimila 

Němce, IČ: 71345540, jako schovatelem, kdy předmětem smlouvy je úschova částky ve výši 

12.800.000 Kč za budoucí prodej pozemku p. č. 1683/62 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 

62 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1683/63 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 219 m2 

v k. ú. Bílina, jehož součástí je budova s č. p. 657 (bydlení + nebytové prostory), pozemku 

p. č. 1683/64 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 277 m2 v k. ú. Bílina, jehož součástí 

je budova s č. p. 656 (bydlení + nebytové prostory) a pozemku p. č. 1683/65 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře 280 m2 v k. ú. Bílina, jehož součástí je budova s č. p. 655 (bydlení + 

nebytové prostory). Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

199  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej 

pozemku p. č. 623/10 o výměře 32 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 639/14 o výměře 120 m2 

v k. ú. Bílina, za kupní cenu 38.000 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 72/4122/2020 

zhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, 418 01 Bílina, tj. celkem i s náklady 

spojenými s prodejem nemovitostí 38.380 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku 

města. 
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200  
Návrh soupisu nových pozemků v k. ú. Jablonec u Libčevsi. Podpisem návrhu soupisu nových 

pozemků v k. ú. Jablonec u Libčevsi pověřuje starostku města. 

 

201  

Záměr na bezúplatný převod pozemku p. č. 865/6 o výměře 276 m2 v k. ú. Bílina–Újezd.  

 

202  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a Mysliveckým spolkem Bořeň Bílina, z. s., jako příjemcem na provoz spolku. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

203  
Uzavření memoranda o spolupráci mezi městem Bílina a obcí Kobylí, jehož předmětem 

je spolupráce na rozvoji kulturních, sportovních a hospodářských vztahů a případná realizace 

projektů. Podpisem memoranda pověřuje starostku města. 

 

204  

Program podpory zdravotně postižených dětí městem Bílina, s účinností od 1. ledna 2021.  

 

205  
Program podpory sociálních a zdravotních služeb městem Bílina, s účinností od 1. ledna 2021. 

 

206  

Návrh rozpočtu města Bíliny na rok 2021 v této výši:  

Celkové příjmy ve výši 365.123.000 Kč  

Celkové výdaje ve výši 414.891.000 Kč. 

 

207  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v období let 2022–2023 v této výši:  

rok 2022:  

Celkové příjmy ve výši 351.023.000 Kč  

Celkové výdaje ve výši 507.383.000 Kč. 

rok 2023:  

Celkové příjmy ve výši 353.698.000 Kč  

Celkové výdaje ve výši 441.714.000 Kč. 

 

208  
Splátky dlužné částky nájemného a služeb za užívání prostor sloužících podnikání na adrese 

Mírové náměstí 46, Bílina, dle žádosti 

 a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2.000 Kč počínaje měsícem listopadem 

2020. 

 

209  

Jednací řád Zastupitelstva města Bíliny, dle návrhu předloženého tajemníkem městského 

úřadu, s účinností dnem schválení. 

 

210  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 08.09.2020 do 26.10.2020.  
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II. bere na vědomí 
 
 
211  
Zápis z jednání finančního výboru z 19.10.2020. 
 
212  
Zápis z jednání finančního výboru z 02.11.2020. 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
 
František Weigl v. r.   

 
 
Veronika Duchoslavová v. r.   
 

  
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


