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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 2021, 
které se uskutečnilo 23. června 2021 

_________________________________ 
 

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

 
 

 
I. schvaluje 

 
 
135  
Rozpočtové opatření č. 73/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 1.682.000 Kč z akce 

č. 19–14 (oprava radničního ochozu), z akce č. 18–27 (koupaliště – demolice správní budovy) 

a akce rezerva silnice (oddíl – § 22–12) na akci rezerva lázně (oddíl – § 35–26). 

 

136  

Rozpočtové opatření č. 77/2021 – přijetí dotace na podporu finančního ohodnocení 

zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID–19, v celkové výši 

866.489 Kč. 

 

137  
Rozpočtové opatření č. 80/2021 – přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR ve výši 764.000 Kč 

a přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu městské policie ve výši 

151.000 Kč, na projekt „Bílina – Asistenti prevence kriminality 2021“ z programu Podpora 

prevence kriminality. 

 

138  

Rozpočtové opatření č. 96/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 1.087.000 Kč z akce 

17–29 – podzemní popelnice na oddíl § 33–92 na rekonstrukci elektroinstalace vstupních 

prostor, šaten, kavárny, toalet, pokladen a hlavního rozvaděče divadla v Bílině. 

 

139  
Smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 90.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a Českým rybářským svazem, z. s., na provedení oprav přívodního 

potrubí spojujícího nádrž Bezovka s Radovesickým a Dříneckým rybníkem. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

140  
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. 24/8 o výměře 

25 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny. Podpisem smlouvy o bezúplatném převodu pověřuje starostku 

města. 

 

141  

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 90.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a společností Arkádie, o. p. s., jako příjemcem dotace na projekt 

„Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením”. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 
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142  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 140.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem dotace na projekt 

„Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny“. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

143  

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a spolkem Pohádkový les Bílina, z. s., jako příjemcem na projekt Řezbářský 

plenér – pořízení nových soch do Pohádkového lesa v Bílině v roce 2021, na základě podané 

žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

144  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako kupujícím, 

kdy předmětem smlouvy je prodej 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, vše v k. ú. Bílina, 

za cenu určenou na základě znaleckého posudku č. 13/4153/2021 ve výši 55.800 Kč. Celková 

kupní cena i s náklady spojenými s prodejem pozemků činí 56.358 Kč. Podpisem kupní 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 

145  
Závazný příslib uzavřený mezi městem Bílina jako prvním účastníkem a Fotbalovým klubem 

Bílina, z. s., se sídlem Kyselská 391, 418 01 Bílina, IČ: 22833978, jako druhým účastníkem 

ke spolufinancování projektu „Rekonstrukce plochy UMT, FK Bílina”, který se dotkne pozemku 

p. č. 1907 (ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha) o výměře 12.388 m2 v k. ú. Bílina, 

ve výši 1.500.000 Kč s tím, že dodavatel bude vysoutěžen dle směrnice č. 3/2021 o zadávání 

veřejných zakázek. Zároveň pověřuje místostarostku města podpisem závazného příslibu. 

 

146  

Záměr prodeje souboru nemovitých věcí jako celku, a to pozemku p. č. 1683/62, pozemku 

p. č. 1683/63, jehož součástí je budova čp. 657, pozemku p. č. 1683/64, jehož součástí je 

budova čp. 656, pozemku p. č. 1683/65, jehož součástí je budova čp. 655, vše v k. ú. Bílina 

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. 

 

147  
Záměr prodeje pozemku 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. 

 

148  

Záměr prodeje pozemku p. č. 23/96 o výměře 22 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny, za cenu 

obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku, která bude navýšena o náklady 

spojené s prodejem pozemku. 

 

149  
Záměr výkupu pozemku p. č. 1664/289 o výměře 5 806 m2 v k. ú. Bílina, pozemku 

p. č.1664/290 o výměře 189 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1664/291 o výměře 195 m2 v k. ú. 

Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2. 

 

 

 



Usnesení ZM z 23.06.2021  3 
 

 

150  
Záměr výkupu pozemku p. č. 1186/6 o výměře 39 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1186/8 

o výměře 26 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku, 

který nechá město Bílina zhotovit na své náklady. 

 

151  

Záměr směny pozemku p. č. 2372/284 o výměře 184 m2 v k. ú. Bílina za pozemek 

p. č. 2372/293 o výměře 25 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, stanovenou na základě 

znaleckého posudku, která bude navýšena o podíl na úhradě za geometrický plán ve výši 

3.720 Kč a dále navýšena o náklady spojené se směnou pozemků s tím, že rozdíl bude 

finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 

 

152  
Program výkupu bytových domů ve městě Bílina. 

 

153  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 27. dubna 2021 do 3. června 2021. 

 
II. souhlasí 

 
154  

Se záměrem Severočeských dolů, a. s., na stanovení nového dobývacího prostoru Braňany 

VII, který se dotkne katastrálního území Braňany, Jenišův Újezd a Pařidla, v souladu se 

schválenou dokumentací „Pokračování hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina 2019–2035“. 

 

155  

S celoročním hospodařením města Bíliny za rok 2020 bez výhrad. 

 

III. zamítá 
 

156  

Žádost společnosti Člověk v tísni, o. p. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města 

ve výši 150.000 Kč na projekt „Sociální služby prevence Člověk v tísni, o. p. s.“. 

 

157  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 2372/287 v k. ú. 

Bílina. 

 

158  

Žádost  o prodej pozemku p. č. 2372/281 v k. ú. Bílina. 

 

159  
Žádost o prodej pozemku p. č. 2372/285 v k. ú. Bílina. 

 

IV. rozhodlo 
 

160  

Vystoupit ze Severočeského sdružení obcí. Zasláním písemného oznámení předsedovi 

sdružení pověřuje starostku města. 
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V. vydává 
 
 
161  
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství. 

 

162  
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

s ročním poplatkem 500 Kč/osoba, s účinností od 01.01.2022. 

 

VI. ruší 
 

163  

Usnesení zastupitelstva města č. 178 z 16.09.2020, kterým byl schválen 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. Usnesení se 

ruší na základě žádosti , která zastupuje Spoluvlastníky podílů 

bytových jednotek č. p. 393 a č. p. 394, Mostecké Předměstí, Bílina, o zrušení tohoto usnesení. 

 

164  
Usnesení zastupitelstva města č. 57 z 25.04.2013, kterým byl schválen záměr směny části 

parcely č. 2372/139 o výměře 25 m2 za část p. č. 2372/169 o výměře 183 m2 vše v k. ú. Bílina 

s tím, že rozdíl měl být finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 

 

165  

Usnesení zastupitelstva města č. 118 z 20.06.2013, kterým bylo schváleno uzavření směnné 

smlouvy mezi městem Bílina a  jejímž předmětem byla 

dle geometrického plánu č. 2603–34/2012 směna pozemků parcely č. 2372/284 o výměře 183 

m2 za p. č. 2372/293 o výměře 25 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny pozemků činily dle znaleckého 

posudku 85 Kč/m2.  měli uhradit městu Bílina rozdíl výměry směňovaných 

nemovitostí, který činil 13.430 Kč, podíl na úhradě za geometrický plán ve výši 3.720 Kč 

a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné smlouvy byl pověřen starosta města. 

 

166  
Usnesení zastupitelstva města č. 60 z 25.04.2013, kterým byl schválen záměr směny části 

parcely č. 2372/148 o výměře 26 m2 za část p. č. 2372/169 o výměře 163 m2 vše v k. ú. Bílina 

s tím, že rozdíl měl být finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 

 

167  
Usnesení zastupitelstva města č. 121 z 20.06.2013, kterým bylo schváleno uzavření směnné 

smlouvy mezi městem Bílina a  , jejímž předmětem 

byla dle geometrického plánu č. 2603–34/2012 směna pozemků parcely č. 2372/287 o výměře 

163 m2 za p. č. 2372/299 o výměře 22 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny pozemků činily dle 

znaleckého posudku 85 Kč/m2.  měli uhradit městu Bílina rozdíl výměry 

směňovaných nemovitostí, který činil 11.985 Kč, podíl na úhradě za geometrický plán ve výši 

3.720 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné smlouvy byl pověřen starosta 

města. 

 

168  

Usnesení zastupitelstva města č. 58 z 25.04.2013, kterým byl schválen záměr směny části 

parcely č. 2372/140 o výměře 12 m2 za část p. č. 2372/169 o výměře 202 m2 vše v k. ú. Bílina 

s tím, že rozdíl měl být finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 
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169  
Usnesení zastupitelstva města č. 119 z 20.06.2013, kterým bylo schváleno uzavření směnné 

smlouvy mezi městem Bílina a , jejímž předmětem byla dle 

geometrického plánu č. 2603–34/2012 směna pozemků parcely č. 2372/285 o výměře 202 m2 

za p. č. 2372/294 o výměře 8 m2 a p. č. 2372/295 o výměře 4 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny 

pozemků činí dle znaleckého posudku 85 Kč/m2. měl uhradit městu Bílina rozdíl 

výměry směňovaných nemovitostí, který činil 16.150 Kč, podíl na úhradě za geometrický plán 

ve výši 3.720 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné smlouvy byl pověřen 

starosta města. 

 

170  

Usnesení zastupitelstva města č. 54 z 25.04.20213, kterým byl schválen záměr směny části 

parcely č. 2372/135 o výměře 18 m2 za část p. č. 2372/169 o výměře 58 m2 vše v k. ú. Bílina 

s tím, že rozdíl měl být finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 

 

171  
Usnesení zastupitelstva města č. 115 z 20.06.2013, kterým bylo schváleno uzavření směnné 

smlouvy mezi městem Bílina a , jejímž předmětem byla dle 

geometrického plánu č. 2603–34/2012 směna pozemků p. č. 2372/281 o výměře 58 m2 za p. č. 

2372/289 o výměře 7 m2 a p. č. 2372/290 o výměře 11 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny pozemků 

činily dle znaleckého posudku 85 Kč/m2.  měl uhradit městu Bílina rozdíl výměry 

směňovaných nemovitostí, který činil 3.400 Kč, podíl na úhradě za geometrický plán ve výši 

3.720 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné smlouvy byl pověřen starosta 

města. 

 

 
VII. bere na vědomí 

 
172  

Splnění usnesení zastupitelstva města č. 112 z 5. května 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. 

 

173  
Plnění usnesení zastupitelstva města 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. 

 

174  

Informaci odboru nemovitostí a investic o předložených nabídkách společnosti BERENT 

TRADE, s. r. o., na výkup pozemku p. č. 1664/289 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1664/290 v k. ú. 

Bílina a pozemku p. č. 1664/291 v k. ú. Bílina. 

 

175  
Zápis z jednání finančního výboru z 21. června 2021. 

 

176  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 26. května 2021. 
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177  
Informaci 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. 

 

178  

Dotazy a připomínky pana Daniela Hendrycha, člena zastupitelstva města, včetně odpovědi 

na jeho dotaz. 

Ověřovatelé zápisu: 
  
 
Renata Vítová v. r.     
 
 
MUDr. Yaser Karnoub v. r.   
 

  
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


