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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 2021, 
které se uskutečnilo 10. února 2021 

_________________________________ 
 

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

 
I. ukládá 

 

1  

Starostce města svolat zasedání zastupitelstva města v mimořádném termínu na téma výkupu 

bytů v Bílině. 

 

II. schvaluje 
 
 
2  

Rozpočtové opatření č. 5/2021 – přijetí krajské neinvestiční dotace ve výši 1.080.000 Kč 

na zabezpečení lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období 

od 01.01.2021 do 31.12.2021. 

 

3  
Rozpočtové opatření č. 6/2021 – navýšení rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí o částku 

ve výši 4.276.100 Kč přijetím neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v roce 2021. 

Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou Bílina v roce 2021. 

 

4  
Rozpočtové opatření č. 7/2021 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o částku 

v celkové výši 4.168.000 Kč z přebytku hospodaření města na dokončení financování akcí: 

rezerva HNsP „Stavební úpravy zubní ordinace ve 3. NP objektu HNsP“ ve výši 243.000 Kč; 

17–01 „Vybudování chodníku v ulici Mostecká – od hřbitova“ ve výši 194.000 Kč, 18–17 

„Oprava běžecké dráhy na ZŠ Aléská“ ve výši 1.350.000 Kč, 20–03 „Rozšíření parkoviště pro 

osobní automobily v lokalitě Sídliště Za Chlumem – blok 3 a 4“ ve výši 2.059.000 Kč a 20–31 

„Rekonstrukce bytu č. 2 v ulici Důlní 399“ ve výši 322.000 Kč. 

 

5  

Rozpočtové opatření č. 8/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 

odboru nemovitostí a investic ve výši 5.350.000 Kč z akce č._ 20–12 „ZUŠ – výměna oken, 

fasáda, snížení energetické náročnosti“ na akci č. 21–25 „ZŠ Aléská – odborné učebny“. 

 

6  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb mezi Ústeckým krajem 

jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace ve výši 4.276.100 Kč.  

Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou Bílina v roce 2021. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

7  

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.826.000 Kč mezi městem Bílina jako 

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

na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2021. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 
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8  
Smlouvu o poskytnutí krajské neinvestiční dotace ve výši 1.080.000 Kč na zabezpečení  

lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2021 do  

31.12.2021 mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako 

příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

9  

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.080.000 Kč na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2021 do 31.12.2021 

mezi městem Bílina jako poskytovatelem dotace a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., 

v Bílině jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

10  
Nabídku  na odkup pozemku p. č. 2896/2 (orná půda) o výměře 6 267 m2 

v k. ú. Bílina za nabídkovou cenu 22 Kč/m2. 

 

11  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1063 o výměře 113 m 2 v k. ú. 

Bílina a pozemku p. č. 1064/3 o výměře 79 m2 v k. ú. Bílina odděleného z pozemku p. č. 1064/2 

v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 3133–59/2020, za cenu obvyklou, určenou na 

základě znaleckého posudku č. 67/4117/2020, ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem i s náklady 

spojenými s prodejem pozemků 58.176 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

12  

Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1819/3 o výměře 16 m2 v k. ú. 

Bílina odděleného z pozemku p. č. 1819/1 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 

2624–5/2013, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 3687–83–2020, 

ve výši 19.000 Kč, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 200 Kč. 

Celková kupní cena činí 19.200 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města.  

 

13  
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi městem Bílina jako 

nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

jako převodcem, kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p. č. 865/6 o výměře 

276 m2 v k. ú. Bílina–Újezd. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

 

14  

Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi městem Bílina jako 

nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

jako převodcem, kdy předmětem smlouvy je 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. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 

15  
Smlouvu o zajištění poskytování pečovatelské služby městem Bílina jako poskytovatelem 

a obcí Světec jako příjemcem služby, s platností od 01.01.2021, a za podmínek stanovených 

ve smlouvě. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

16  
Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání veškerých přestupků mezi obcí 

Lukov a městem Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města Bílina. 
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17  
Dodatek č. 1 ke stávající veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení výkonu přenesené působnosti 

mezi obcí Měrunice a městem Bílina. Předmětem dodatku je změna úhrady nákladů. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města Bílina. 

 

18  

Dodatek č. 1 ke stávající veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení výkonu přenesené působnosti 

mezi obcí Hrobčice a městem Bílina. Předmětem dodatku je změna úhrady nákladů. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města Bílina. 

 

19  
Dodatek č. 1 ke stávající veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení výkonu přenesené působnosti 

mezi obcí Světec a městem Bílina. Předmětem dodatku je změna úhrady nákladů. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města Bílina. 

 

20  
Dodatek č. 1 ke stávající veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení výkonu přenesené působnosti 

mezi městem Ledvice a městem Bílina. Předmětem dodatku je změna úhrady nákladů. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města Bílina. 

 

21  

Dodatek č. 1 ke stávající veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení výkonu přenesené působnosti 

mezi městysem Hostomice a městem Bílina. Předmětem dodatku je změna úhrady nákladů. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města Bílina. 

 

22  
Dodatek č. 1 ke stávající veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení výkonu přenesené působnosti 

mezi obcí Ohníč a městem Bílina. Předmětem dodatku je změna úhrady nákladů. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města Bílina. 

 

 

 

III. souhlasí 
 
 
23  

S oddělením pozemku p. č. 227/15 o výměře 2 038 m2 v k. ú. Chotovenka z pozemku p. č. 

227/8 v k. ú. Chotovenka na základě geometrického plánu č. 61–68/2020 v rámci rekultivace 

Jarmila. Podpisem souhlasu s oddělením pozemku pověřuje starostku města. 

 

 

 
IV. zamítá 

 
 
24  

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

 

25  

Účast na elektronické dražbě konané 23.02.2021, týkající se výkupu pozemku p. č. 1664/295 

o výměře 1 680 m2 v k. ú. Bílina. 
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V. ověřuje 
 
 
26  
Že změna č. 1 územního plánu Bílina není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem 

Krajského úřadu, ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

VI. rozhodlo 
 

 

27  

V řízení o návrhu změny č. 1 územního plánu Bílina ve znění dle předloženého návrhu, 

v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, o námitkách uplatněných podle ust. § 55 b a § 52 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

VII. vydává 
 
 
28  

Změnu č. 1 územního plánu Bílina ve znění dle předloženého návrhu, jako orgán příslušný 

podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

VIII. pověřuje 
 
29  

Radu města zřízením pracovní skupiny pro eliminaci sociálně nežádoucích jevů a přípravou 

náplně činnosti této pracovní skupiny. 

 

IX. bere na vědomí 
 

30  
Dotazy Ing. Lucie Ječmenové, členky zastupitelstva města, včetně odpovědí na jednotlivé 

dotazy. 

 

31  

Zápis z jednání finančního výboru z 8. února 2021. 

 

32  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 15. prosince 2020 a zároveň schvaluje plán činnosti 

kontrolního výboru na rok 2021, dle předloženého návrhu. 

 

33  

Informace společnosti JTH Idea, a. s., k projektu výstavby skladových hal v areálu bývalých 

kasáren. 
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Ověřovatelé zápisu: 
  
 
Kamila Marešová v. r.    

 
 
Ing. Radek Zenker v. r. 
 

  
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


