
Usnesení ZM z 16.12.2020  1 
 

 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 2020, 

které se uskutečnilo 16. prosince 2020 
_________________________________ 

 

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

 
I. revokuje 

 

213  

Usnesení Zastupitelstva města Bíliny č. 177 z 16.09.2020, kterým byl schválen 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 

sousedního 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. 

 

II. schvaluje 
 
 
214  

Rozpočtové opatření č. 138/2020 – přesun finančních prostředků v celkové výši 2.895.000 Kč 

na zápůjčku Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina, na mimořádné výdaje spojené s 

pandemií COVID–19. Z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví bude čerpána částka 

1.731.000 Kč. Z odboru školství, kultury a sportu bude čerpána částka 1.000.000 Kč a z odboru 

nemovitostí a investic částka 164.000 Kč. 

 

215  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1194/96 o výměře 6 m2 v k. ú. Bílina, 

za kupní cenu 250 Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem č.56/21056/2020 zhotoveného 

Ing. Janem Dvořákem, Síbova 286/8, 418 01 Bílina, tj. celkem i s náklady spojenými 

s prodejem pozemku 1.700 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

 

216  

Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako kupující, 

kdy předmětem smlouvy je prodeje pozemku p. č. 1595/20 o výměře 23 m2 v k. ú. Bílina, 

za cenu určenou na základě znaleckého posudku č. 57/21057/2020 vyhotoveného Ing. Janem 

Dvořákem, Síbova 286/8, 418 01 Bílina ve výši 5.860 Kč, tj. celkem i s náklady spojenými 

s prodejem pozemku 6.060 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města.  

217  
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ–12–4000609/VB/002 na akci „TP–

Bílina, Litoměřická, přeložka VN, NN", mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností 

ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, 

jako stranou oprávněnou, zastoupenou na základě plné moci z 07.03.2019 společností 

MONEST, s. r. o., IČ: 48265756, se sídlem Na Moráni 5400, 430 01 Chomutov. Služebnost 

bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou cenu 

2.000 Kč + DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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218  
Smlouvu o zápůjčce městem Bílina jako zapůjčitelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, 

s. r. o., Bílina, jako vydlužitelem, jejímž předmětem je poskytnutí návratné úročené zápůjčky 

ve výši 2.895.000 Kč, s účelovým určením na mimořádné výdaje spojené s pandemií COVID–

19, se s platností do 31.12.2021. Úrok se sjednává ve výši 1% p. a. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

219  

Převod volných finančních prostředků ve výši 150.000.000 Kč po ukončení termínovaného 

vkladu u Československé obchodní banky, a. s., číslo účtu 289185244/0300, a to následovně: 

k 01.01.2021 převést finanční prostředky ve výši 75.000.000 Kč na spořící účet 

u Československé obchodní banky, a. s., číslo účtu 293886289/0300, a dále převést 

k 01.01.2021 finanční prostředky ve výši 75.000.000 Kč na běžný bankovní účet u banky 

UniCredit Bank, a. s., číslo účtu 41831003/2700. 

 

220  
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 pozemek není přístupný z veřejné komunikace 

a nemá tak veřejný přístup. Zároveň v kupní smlouvě bude uvedeno, že se jedná o pozemek 

bez přístupové cesty. Žadatel si nechá na vlastní náklady zhotovit znalecký posudek. Kupní 

cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 

 

221  
Záměr prodeje pozemku p. č. 978/1 o výměře 1 123 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 

určenou na základě znaleckého posudku s tím, že pozemek není přístupný z veřejné 

komunikace a nemá tak veřejný přístup. Zároveň v kupní smlouvě bude uvedeno, že se jedná 

o pozemek bez přístupové cesty. Žadatel si nechá na vlastní náklady zhotovit znalecký 

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

 

222  

Záměr prodeje pozemku p. č. 927/15 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. 

 

223  
Záměr prodeje pozemku p. č. 927/20 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. 

 

224  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2430 (trvalý travní porost) o výměře cca 35 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. 

 

225  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1075 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 224 m2 a pozemku 

p. č. 1071/2 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 74 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. 

 

226  
Zřizovací listinu Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, dle 

předloženého návrhu, s účinností od 01.01.2021. Podpisem zřizovací listiny pověřuje starostku 

a místostarostku města. 
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227  
Odpis pohledávky za společností Seba T, a. s., ve výši 80.650 Kč za nezaplacené nájemné 

a služby nebytových prostor pro nedobytnost. 

 

228  

Odpis pohledávky za  ve výši 36.414 Kč za nezaplacené 

nájemné a služby nebytových prostor pro nedobytnost. 

 

229  
Koncepci prevence kriminality města Bílina na období let 2021 až 2023. 

 

230  
Jednací řád výborů Zastupitelstva města Bíliny, dle předloženého návrhu, s účinností dnem 

schválení. 

 

231  

Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny na rok 2021, dle návrhu předloženého 

tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 10. února, 14. dubna, 5. května, 

23. června, 15. září, 3. listopadu, 15. prosince. 

 

 
III. zamítá 

 
 
 
232  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 861/17 v k. ú. Bílina–Újezd a pozemku 

p. č. 861/256 v k. ú. Bílina–Újezd. 

 

233  

Žádost  o prodej části pozemku p. č. 6/2 v k. ú. Bílina a části pozemku 

p. č. 12/1 v k. ú. Bílina. 

 

234  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 2163 v k. ú. Bílina, části pozemku p. č. 2164 

v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 2165/1 v k. ú. Bílina. 

 

235  

Žádost  o prodej pozemku p. č. 413/5 v k. ú. Bílina–Újezd. 

 

 
IV. rozhodlo 

 
 
236  

Vzdát se práva na další vymáhání pohledávky za I ve výši 

36.414 Kč za nezaplacené nájemné a služby. 

 

237  

Vzdát se práva na další vymáhání pohledávky společností Seba T, a. s., ve výši 80.650 Kč 

za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor. 
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V. bere na vědomí 

 
 
238  
Dotazy a připomínky Ing. Josefa Dvořáka a pana Daniela Hendrycha, členů zastupitelstva 

města, včetně odpovědí na jednotlivé dotazy. 

 

239  

Zápis z jednání finančního výboru z 14.12.2020. 

 

240  
Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chotovenka. 

 
Ověřovatelé zápisu: 
  
 
Ing. Lucie Ječmenová v. r. 
 
 
Ing. Josef Dvořák v. r.    
 

  
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


