
Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bílina z 23. června 2021 

 

 

Zastupitelstvo města souhlasilo s celoročnímu hospodařením města Bíliny za rok 2020, 

bez výhrad. 

 

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví obecní 

systém odpadového hospodaření a zároveň vydává obecně závaznou vyhlášku o 

místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s ročním poplatkem 500 

Kč/osoba a s účinností od 01.01.2022. K 01.01.2021 byla upravena oblast odpadového 

hospodářství, a to zejména zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech  

 

Zastupitelstvo města schválilo program výkupu bytových domů ve městě Bílina. Cílem 

programu je transparentní výkup bytových domů v Bílině do majetku města v rizikových a 

potenciálně rizikových oblastech, tedy v oblastech, v nichž se vyskytuje či hrozí výskyt 

sociálně nežádoucích jevů včetně tzv. obchodu s chudobou. Výkup těchto bytů přispěje k 

omezení spekulativních výkupů a jejich dalšímu pronájmu nepřizpůsobivým a problematickým 

nájemníkům. 

 

Zastupitelstvo města schválilo závazný příslib ke spolufinancování projektu 

„Rekonstrukce plochy UMT, FK Bílina“ s Fotbalovým klubem Bílina, z. s., ve výši 1.500.000 

Kč s tím, že dodavatel bude vysoutěžen dle směrnice č. 3/2021 o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace odboru nemovitostí a investic k variantnímu 

řešení stavu objektu A plavecké haly s tím, že materiál bude do příštího jednání 

zastupitelstva města upraven dle nových skutečností diskutovaných na zastupitelstvu města 

a případně doplněn o návrh zadávací dokumentace na architektonickou studii. 

 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí splnění usnesení č. 112 z 05.05.2021, kterým bylo 

odboru nemovitostí a investic uloženo připravit přehled o realizovaných výstavbách 

parkovacích ploch od roku 2010 na území města podle jednotlivých volebních období, 

včetně projekčně připravovaných parkovacích ploch a takových parkovacích ploch, u kterých 

se předpokládá, že budou dokončeny v tomto volebním období.  

- V období 2010-2015 vzniklo 236 parkovacích míst. 

- V období 2015-2018 vzniklo 78 parkovacích míst. 

- V období 2018-dosud vzniklo 215 parkovacích míst 

 

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč 

spolku Pohádkový les, z. s., na projekt Řezbářský plenér na pořízení nových soch do 

Pohádkové lesa v roce 2021. 

 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení č. 117 z 05.05.2021, kterým bylo radě 

města uloženo zajistit realizaci opatření k eliminaci hluku ze sportovního hřiště v ulici 

Čapkova a zprávu o jejich realizaci předkládat pravidelně do zastupitelstva města a zároveň 

rozhodlo neupustit od opatření týkající se vysypání dutých částí pískem a upustit od opatření 

vybudování stacionárního kamerového bodu v nejbližším okolí, neboť prostor je v 

dostatečném dosahu kamery umístněné v ulici Čapkova. 



 

 

 

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje souboru nemovitých věcí jako celku, a to 

pozemků jejichž součástí jsou budovy v ul. M. Švabinského č. p. 655 - 657 za minimální 

kupní cenu 13.000.000 Kč se zřízením výhrady práva zpětné koupě na dobu určitou 2 let a 

předkupním právem zapsaným v katastru nemovitostí na dobu neurčitou pro město Bílinu. 

 

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku v ul. Čsl. armády p. č. 1676/2 o 

výměře 4019 m2 v k. ú. Bílina, minimálně za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého 

posudku, navýšenou o náklady spojené s prodejem pozemku. Pozemek bude nabízen k 

prodeji dle pravidel pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny. 


