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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 6. zasedání v roce 2021, 
které se uskutečnilo 15. září 2021 
_________________________________ 

 

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

 

I. schvaluje 
 
 
183  
Rozpočtové opatření č. 108/2021 – přijetí finančního daru ve výši 1.750.000 Kč 

od Severočeských dolů, a. s., do rezervy, ze které bude následně čerpáno na jednotlivé akce 

financované z tohoto daru. 

 

184  
Rozpočtové opatření č. 114/2021 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku ve výši 3.101.298 Kč přijetím 2. splátky neinvestiční dotace Ministerstva práce 

a sociálních věcí ČR na činnost sociálně–právní ochrany dětí v roce 2021 včetně odměn. 

 

185  

Rozpočtové opatření č. 126/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 1.360.000 Kč z akce 

č. 21–25 (ZŠ Aléská odborné učebny) na akci č. 21–34 (Hřiště Čapkova – Doplnění oplocení 

a vstupní brány). 

 

186  
Rozpočtové opatření č. 130/2021 – snížení nařízeného odvodu finančních prostředků 

z investičního fondu Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, ve výši 

4.000.000 Kč do příjmové části rozpočtu města Bílina. 

 

187  

Rozpočtové opatření č. 132/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 4.000.000 Kč: z oddílu § 22–12 (Silnice 

– rezerva) ve výši 1.500.000 Kč, dále z akce č. 16–14 (VO podél řeky) ve výši 1.500.000 Kč 

a z oddílu § č. 31–13 (Základní školy – rezerva) ve výši 1.000.000 Kč, na výkup pozemků 

z majetku rodiny Lobkowiczů na území města Bíliny (oddíl § 36–39). 

 

188  
Rozpočtové opatření č. 133/2021 – přesun finančních prostředků z akce č. 17–11 (HNsP – 

REKO kanalizace) na akci č. 21–17 (HNsP – Vybudování nového parkoviště) ve výši 

2.000.000 Kč vč. DPH. 

 

189  
Využití rezervního fondu Městských technických služeb Bílina na složení akontace na zahradní 

techniku ve výši 200.000 Kč, multifunkční pracovní vozidlo ve výši 1.000.000 Kč, vozidlo 

pro zimní i letní údržbu ve výši 1.000.000 Kč, vozidlo na výsyp odpadních košů ve výši 

200.000 Kč a využití investičního fondu na pořízení kontejnerového vozidla s rukou 

a drapákem ve výši 8.500.000 Kč. 

 

190  

Program podpory sociálních a zdravotních služeb městem Bílina, s účinností od 1. ledna 2022. 
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191  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako kupujícím a  jako prodávajícím, 

kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1663/12 o výměře 840 m2 v k. ú. Bílina, 

za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 36/4176/2021, ve výši 

336.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

 

192  

Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

  jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 269/346 

o výměře 103 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 269/71 o výměře 241 m2 v k. ú. Bílina odděleného 

z pozemku p. č. 269/71 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 3206–64/2021, 

pozemku p. č. 269/358 o výměře 7 m2 a pozemku p. č. 269/359 o výměře 153 m2 oba oddělené 

z pozemku p. č. 269/191 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 3206–64/2021, 

za cenu obvyklou 248.430 Kč určenou na základě znaleckého posudku č. 18/4158/2021, 

navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 2.000 Kč. Celková kupní cena 

činí 250.430 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

 

193  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako stranou kupující a , 

 , zastoupenou 

na základě plné moci , 

, jako stranou prodávající, týkají se odkupu pozemku p. č. 872/5 (vodní 

plocha/vodní nádrž umělá) o výměře 707 m2, pozemku p. č. 872/6 (vodní plocha/vodní nádrž 

umělá) o výměře 1 804 m2, pozemku p. č. 883/2 (ostatní plocha/neplodná půda) o výměře 575 

m2, pozemku p. č. 906/4 (ostatní plocha/neplodná půda) o výměře 336 m2, pozemku p. č. 

907/16 (orná půda) o výměře 15 091 m2, pozemku p. č. 915/2 (trvalý travní porost) o výměře 

1 744 m2, pozemku p. č. 1652/2 (ostatní plocha/neplodná půda) o výměře 338 m2, pozemku 

p. č. 2889/2 (ostatní plocha/neplodná půda) o výměře 975 m2, pozemku p. č. 2900/2 (ostatní 

plocha/neplodná půda) o výměře 1 761 m2, pozemku p. č. 2911 (orná půda) o výměře 7 877 

m2, pozemku p. č. 1910/3 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 379 m2, pozemku p. č. 1910/9 

(ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 67 m2, pozemku p. č. 1910/10 (ostatní plocha/jiná plocha) 

o výměře 6 349 m2, pozemku p. č. 1917/4 (ostatní plocha/ostatní komunikace) o výměře 21 m2, 

pozemku p. č. 1921/7 (zahrada) o výměře 86 m2, pozemku p. č. 1925/1 (trvalý travní porost) 

o výměře 3 382 m2, pozemku p. č. 1925/6 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 342 m2, 

pozemku p. č. 1925/8 (trvalý travní porost) o výměře 141 m2, pozemku p. č. 1926/8 (ostatní 

plocha/zeleň) o výměře 17 m2, vše v k. ú. Bílina za cenu ve výši 4.000.500 Kč, jež byla 

stanovena soudním znalcem Radkem Trončinským, Masarykova 124/204, Ústí nad Labem, 

na základě znaleckých posudků vyhotovených 15.03.2021, a to znaleckého posudku č. 3679–

011/2021 AC–OC, znaleckého posudku č. 3681–013/2021 AC–OC, znaleckého posudku 

č. 3683–015/2021 AC–OC a znaleckého posudku č. 3684–016/2021 AC–OC. Dále pak týkající 

se odkupu pozemku p. č. 916/2 (ostatní plocha/neplodná půda) o výměře 208 m2, pozemku 

p. č. 1656/3 (orná půda) o výměře 186 m2, pozemku p. č. 1659/2 (trvalý travní porost) o výměře 

185 m2, pozemku p. č. 1921/5 (ostatní plocha/manipulační plocha) o výměře 8 m2, pozemku 

p. č. 1925/9 (trvalý travní porost) o výměře 32 m2 a pozemku p. č. 1925/10 (trvalý travní porost) 

o výměře 234 m2, vše v k. ú. Bílina za nabídkovou cenu ve výši 4.500 Kč. Celková kupní cena 

činí 4.005.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

194  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a Severočeskými doly, a. s., 

Chomutov jako dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 1.750.000 Kč 

na zlepšení technické infrastruktury a revitalizaci majetku ve správě města. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 
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195  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 615/2 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Bílina, minimálně za cenu 

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

spojené s prodejem pozemku. Geometrický plán na oddělení pozemku si nechá žadatel 

zhotovit na vlastní náklady. 

 

196  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 306/1 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu 

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

spojené s prodejem pozemku. Geometrický plán si nechá žadatel zhotovit na vlastní náklady.  

 

197  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 306/1 o výměře cca 61 m2 v k. ú. Bílina–Újezd a části 

pozemku p. č. 306/3 o výměře cca 31 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu obvyklou, stanovenou 

na základě znaleckého posudku, která bude navýšena o náklady spojené s prodejem 

pozemků. Geometrický plán si nechá žadatel zhotovit na vlastní náklady. 

198  
Memorandum o spolupráci v oblasti centra environmentální výchovy v areálu Radovesické 

výsypky mezi městem Bílina, Severočeskými doly, a. s., Chomutov, Základní školou 

Za Chlumem, Českým rybářským svazem, z. s., Bílina, Bílinskou přírodovědnou společností, 

z. s., Domem dětí a mládeže Bílina, MS Bořeň Bílina, z. s., a Klubem rybolovné techniky Bílina, 

z. s., kdy účelem memoranda je zejména osvěta v oblasti environmentální výchovy dětí 

a mládeže, spolupráce při vytváření jednotlivých segmentů Radovesické výsypky, ochrana 

přírody a krajiny a realizace projektů v dalších oblastech. Podpisem memoranda pověřuje 

starostku města. 

 

199  

Žádost  o upuštění od vymáhání zbylé části poplatku z prodlení 

za opožděně uhrazené dlužné nájemné ve výši 122.333 Kč. 

 

 

II. volí 
 
 
200  

 

 přísedícími Okresního soudu v Teplicích, pro volební období 

2021–2025, v souladu s § 64, odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících 

a státní správě soudů, v platném znění. 

 

III. bere na vědomí 
 
201  

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. 

 

202  
Výzvu společnosti Regionální a rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s., k podání návrhu 

na jmenování náhradního člena náhradního člena dozorčí rady této společnosti. 

 

 



Usnesení ZM z 15.09.2021  4 
 

203  
Informaci o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2021. 

 

204  

Informaci o pověření odboru nemovitostí a investic přípravou zadání veřejné zakázky formou 

architektonické soutěže na zakázku „Architektonická studie – plavecká hala objekt A a termální 

koupaliště, Bílina“, v rozsahu – demolice stávajícího objektu plavecké haly, výstavba nové 

plavecké haly a úprava prostoru termálního koupaliště, v souladu s článkem č. 12 směrn ice 

č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, část šestá „Zvláštní postupy“, 

HLAVA IV „Soutěž o návrh“, § 143–150, a zajištění celého procesu soutěže o návrh 

organizátorem architektonických soutěží. 

 

205  
Zápis z jednání kontrolního výboru konaného 21. června 2021. 

 

206  
Zápis z jednání kontrolního výboru konaného 28. července 2021. 

 

207  

Zápis z jednání kontrolního výboru konaného 30. srpna 2021. 

 

208  
Zápis z jednání finančního výboru konaného 13. září 2021. 

 

209  

Monitorovací zprávu environmentálního dozoru obcí/měst Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice 

a Mariánské Radčice nad provozem lomu Bílina Severočeských dolů, a. s., za rok 2020.  

 

210  
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnický práv k pozemkům v obci Světec, v k. ú. 

Chotovenka, v rámci schválené komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chotovenka. 

 

211  
Opravné rozhodnutí č. j. SPU 133772/2021, kterým se provádí oprava rozhodnutí č. j. SPU 

446723/2019, 15/2019–KoPÚ/222/2015/Fib z 21.01.2020 o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv k pozemkům v k. ú. Jablonec u Libčevsi a části k. ú. Charvatce u Loun, 

týkající se úpravy pozemku p. č. 461 o výměře 605 m2 v k. ú. Jablonec u Libčevsi. 

 

212  

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města, pana Jiřího Konárka a pana Daniela 

Hendrycha, včetně odpovědí na jednotlivé dotazy. 

 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Mgr. Zdeněk Rendl, MBA v. r.   

 
 
Pavel Pastyřík MSc., MBA v. r.   

 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


