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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 7. zasedání v roce 2021, 

které se uskutečnilo 3. listopadu 2021 
_________________________________ 

 

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

 

I. schvaluje 
 
 
213  
Rozpočtové opatření č. 147/2021 – navýšení rozpočtu města o částku v celkové výši 
4.165.000 Kč v příjmové i výdajové části na tvorbu zaměstnaneckého fondu v roce 2021. 
 
214  
Rozdělení pozemku p. č. 2165/1, p. č. 2163 a p. č. 2164 vše v k. ú. Bílina v ulici B. Němcové 
dle Územní studie: U zahrádek, zhotovené Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph. D., 
po dohodě zástupců města a Městských technických služeb Bílina, na základě které dojde 
k vzniku dvou nových stavebních pozemků, a ukládá odboru nemovitostí a investic zajistit 
geometrický plán na oddělení pozemků a znalecký posudek na určení ceny obvyklé. 
Po vyhotovení geometrického plánu bude zastupitelstvu města předložen ke schválení 
dodatek ke Zřizovací listině, jehož předmětem bude vyjmutí nové vzniklých pozemků ze správy 
Městských technických služeb Bílina. 
 
215  
Rozdělení pozemku p. č. 306/1, pozemku p. č. 306/2, pozemku p. č. 306/3 a pozemku 
p. č. 307/1 vše v k. ú. Bílina–Újezd dle Územní studie Bílina–Újezd, zhotovené Ing. arch. 
Veronikou Šindlerovou, Ph. D., na základě které dojde k vzniku nového stavebního pozemku, 
a ukládá odboru nemovitostí a investic zajistit geometrický plán na oddělení pozemků 
a znalecký posudek na určení ceny obvyklé. 

216  
Rozdělení pozemků v lokalitě Pražské Předměstí I pod okály dle Územní studie: Jenišovská – 
Mládežnická, zhotovené Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph. D., na základě které dojde 
k vzniku dvou nových stavebních pozemků, a ukládá odboru nemovitostí a investic zajistit 
geometrický plán na oddělení pozemků a znalecký posudek na určení ceny obvyklé.  
 
217  
Záměr prodeje pozemku p. č. 306/8 o výměře 259 m2, části pozemku p. č. 306/1 o výměře cca 
98 m2, části pozemku p. č. 307/2 o výměře cca 53 m2, části pozemku p. č. 307/3 o výměře cca 
49 m2, části pozemku p. č. 307/4 o výměře cca 15 m2, části pozemku p. č. 308/1 o výměře cca 
190 m2 a části pozemku p. č. 998 o výměře cca 8 m2 vše v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu obvyklou, 
stanovenou na základě znaleckého posudku, která bude navýšena o náklady spojené 
s prodejem pozemku, s podmínkou zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – 
vedení a příslušenství veřejného osvětlení. Geometrický plán na oddělení pozemků a vytýčení 
inženýrské sítě – vedení a příslušenství veřejného osvětlení nechá žadatel zhotovit na vlastní 
náklady. 
 
218  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1133 o výměře 390 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1134 
o výměře 291 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1136/1 o výměře 684 m2 v k. ú. Bílina, kdy 
prodej pozemku p. č. 1136/1 v k. ú. Bílina je podmíněn prodejem pozemku p. č. 1136/3 
o výměře 21 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku. 
Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemků. 
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219 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 845 o výměře cca 42 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
stanovenou na základě znaleckého posudku. Geometrický plán na oddělení pozemku nechá 
zhotovit žadatel na vlastní náklady. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem 
části pozemku. 

220 
Záměr prodeje pozemku p. č. 774 o výměře 2 621 m2 v k. ú. Bílina a části pozemku p. č. 766/1 
o výměře cca 7 766 m2 v k. ú. Bílina, s podmínkou věcného břemene užívání cest, za cenu 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, která bude navýšena o náklady spojené 
s prodejem pozemku. 

221 
Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti 
na jejímž základě komise pro projednávání přestupků zřízená starostkou města Bílina 
projednává namísto obce Hrobčice přestupkové jednání spáchané v jejím správním obvodu. 
Podpisem dohody pověřuje starostku města Bílina. 

222 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                       jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/96 o výměře 22 m2 v k. ú. 
Chudeřice u Bíliny, za cenu obvyklou 6.600 Kč určenou na základě znaleckého posudku 
č. 56/4196/2021, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 200 Kč. 
Celková kupní cena činí 6.800 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

223 
Odpis nedobytné pohledávky za                       ve výši 41.720 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné, z důvodu ukončeného dědického řízení dle § 153 zákona č. 292/2013 Sb., 
o zvláštních řízeních soudních. 

224 
Odpis nedobytné pohledávky za                     ve výši 85.376 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné, z důvodu ukončeného dědického řízení dle § 153 zákona č. 292/2013 Sb., 
o zvláštních řízeních soudních. 

225 
Odpis nedobytné pohledávky za                        ve výši 30.689 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné, z důvodu ukončeného dědického řízení dle § 153 zákona č. 292/2013 Sb., 
o zvláštních řízeních soudních. 

226 
Odpis nedobytné pohledávky za                      ve výši 32.656,60 Kč za nezaplacené 
zbylé dlužné nájemné, z důvodu ukončeného insolvenčního řízení splněním oddlužení. 

II. zamítá 

227 
Nabídku společnosti M&M reality holding, a. s., na výkup pozemku p. č. 100 v k. ú. Bílina, 
jehož součástí je stavba č. p. 108. 

228 
Žádost                                                  o prodej části pozemku p. č. 2164 
v k. ú. Bílina a části pozemku p. č. 2163 v k. ú. Bílina. 

229 
Žádost                                  o prodej pozemku p. č. 2372/169 v k. ú. Bílina. 
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230 
Žádost                            o prodej části pozemku p. č. 269/191 v k. ú. Bílina 
a pozemku p. č. 269/277 v k. ú. Bílina. 

231 
Žádost                         o prodej části pozemku p. č. 306/1, části pozemku p. č. 306/2, 
části pozemku p. č. 306/3, části pozemku p. č. 307/1 a části pozemku p. č. 309 vše v k. ú. 
Bílina–Újezd. 

III. rozhodlo 

232 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                  ve výši 32.656,60 Kč 
za nezaplacené zbylé dlužné nájemné. 

IV. bere na vědomí 

233 
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. 

234 
Územní studii Bílina–Újezd, vyhotovenou Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph. D., 
pro umístění rodinných domů. 

235 
Územní studii Bílina: U zahrádek, vyhotovenou Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph. D., 
pro vznik nových stavebních pozemků v lokalitě v ul. B. Němcové. 

236 
Územní studii Bílina: Na Větráku, vyhotovenou Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph. D., 
pro umístění rodinných domů s tím, že k rozdělení pozemků dle návrhu nebude přistoupeno. 

237 
Územní studii Bílina: Jenišovská – Mládežnická, vyhotovenou Ing. arch. Veronikou 
Šindlerovou, Ph. D., na rozdělení pozemků v lokalitě Pražské Předměstí I pod okály. 

238 
Informaci vedoucího odboru dopravy ve věci doručené výpovědi veřejnoprávní smlouvy 
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti (vč. dodatku č. 1 k této smlouvě), tj. výpovědi 
smlouvy, na jejímž základě komise pro projednávání přestupků zřízená starostkou města 
Bílina projednává namísto obce Hrobčice přestupkové jednání spáchané v jejím správním 
obvodu. 

239 
Žádost                                                       o prodeje části pozemku 
p. č. 2165/1 v k. ú. Bílina. 

240 
Rozsudek č. j. 19 C 87/2020–44 o určení vlastnictví k nemovitosti, jímž určuje              
                                               , jako vlastnici nemovité věci, a to stavby 
garáže č. e. 772, postavené na pozemku p. č. 1636/254 o výměře 24 m2 v k. ú. Bílina. 
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241 
Zápis z jednání finančního výboru z 04.10.2021. 

242 
Zápis z jednání finančního výboru z 01.11.2021. 

Ověřovatelé zápisu: 

Luděk Svoboda v. r.  ____________ __________________ 

Ing. Petr Rosenkranz v. r.  ______________________________ 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
       místostarostka města 


