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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 8. zasedání v roce 2021, 
které se uskutečnilo 15. prosince 2021 

_________________________________ 

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

I. schvaluje 

243 
Smlouvu o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti 
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou, a to za období od 01.01.2021 
do 31.05.2021 ve výši 225.202,36 Kč, mezi Ústeckým krajem a městem Bílina. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města Bílina. 

244 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                          jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej 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 kupní cenu 13.300.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostku města. 

245 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a I                  jako kupujícím, 
kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1676/2 o výměře 4 019 m2 v k. ú. Bílina 
za cenu dle obálkové metody 1.853.724 Kč. Cena nemovitosti bude navýšena o náklady 
spojené s prodejem nemovitosti. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

246 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2372/8 o výměře cca 130 m2 v k. ú. Bílina a části pozemku 
p. č. 2430/20 o výměře cca 210 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, stanovenou na základě 
znaleckého posudku, která bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemků. 
Geometrický plán na oddělení pozemků si nechá žadatel zhotovit na vlastní náklady. 

247 
Záměr směny pozemku p. č. 2372/285 o výměře 202 m2 za pozemek p. č. 2372/294 o výměře 
8 m2 a pozemek p. č. 2372/295 o výměře 4 m2 vše v k. ú. Bílina, za cenu 500 Kč/m2, 
stanovenou na základě znaleckého posudku č. 93/858/2021, která bude navýšena o podíl 
na úhradě za geometrický plán ve výši 3.720 Kč, o podíl na úhradě za zhotovení znaleckého 
posudku ve výši 1.800 Kč a dále navýšena o náklady spojené se směnou pozemků 503 Kč, 
s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu 101.023 Kč. 

248 
Záměr prodeje pozemku p. č. 1636/254 o výměře 24 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
stanovenou na základě znaleckého posudku. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené 
s prodejem pozemku. 

249 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1195/1 o výměře cca 14 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
stanovenou na základě znaleckého posudku. Geometrický plán si nechá zhotovit žadatel 
na vlastní náklady. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem části pozemku. 



Usnesení ZM z 15.12.2021  2 

250 
Vstup města Bílina do Sdružení energetických manažerů měst a obcí a uhrazení ročního 
poplatku pro rok 2022 ve výši 25.000 Kč s tím, že účast města v tomto sdružení bude po roce 
vyhodnocena. 

251 
Jednací řád Zastupitelstva města Bíliny, kterým se upravuje možnost účasti člena 
zastupitelstva na zasedání formou videokonference s účinností dnem schválení. 

252 
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny na rok 2022, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu a doplněného členy zastupitelstva, tzn. v následujících 
termínech: 9. března, 8. června a 7. září. 

253 
Rozpočet města Bíliny na rok 2022 v této výši: 
Celkové příjmy ve výši 403.524.000 Kč 
Celkové výdaje ve výši 449.369.000 Kč. 

254 
Střednědobý výhled rozpočtu města Bíliny na období let 2023–2024 v této výši: 

rok 2023: 
Celkové příjmy ve výši 382.709.000 Kč 
Celkové výdaje ve výši 565.364.000 Kč 

rok 2024: 
Celkové příjmy ve výši 385.820.000 Kč 
Celkové výdaje ve výši 498.347.000 Kč. 

255 
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 9. listopadu 2021 do 30. listopadu 
2021. 

II. zamítá 

256 
Žádost společnosti Enima pro, a. s., týkající se reklamace na vyčíslení penále ze zakázky obj. 
č. 004/2018/M a následný jednostranný zápočet pohledávek a žádost o poskytnutí slevy 
na penále uplatněné v rámci díla „Novostavba správního objektu s bytovou jednotkou pro areál 
koupaliště Kyselka“. 

257 
Žádost                   o prodej části pozemku p. č. 1461/1 v k. ú. Bílina. 

III. vydává 

258 
Obecně závaznou vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. 
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IV. ruší 
 
 
259  
Usnesení zastupitelstva města č. 221 z 16.12.2020, kterým byl schválen záměr prodeje 
pozemku p. č. 978/1 o výměře 1 123 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě 
znaleckého posudku s tím, že pozemek není přístupný z veřejné komunikace a nemá tak 
veřejný přístup. Zároveň v kupní smlouvě bude uvedeno, že se jedná o pozemek bez 
přístupové cesty. Žadatel si nechá na vlastní náklady zhotovit znalecký posudek. Kupní cena 
bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 

 
IV. bere na vědomí 

 
 
260  
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. 
 
261  
Přehled vyhodnocených veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím systému 
pro administrování veřejných zakázek – E–ZAK za období od 01.01.2021 do 22.11.2021, 
včetně zakázek vyhlašovaných u zřizovaných příspěvkových organizací nebo právnických 
osob založených městem. 
 
262  
Průběžnou informaci ohledně výše dlužné částky za nájemné a služby a tím neplnění smlouvy 
č. 628 o nájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 91, 92 Bílina uzavřené 
mezi společností WAMB, v. o. s., jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. 
 
263  
Projekt Pod ochranou města – program pro řešení sociálně vyloučených lokalit v Bílině, v rámci 
projektu Bílina – bezpečné město. 
 
264  
Petici pro odvolání starostky a místostarostky města Bílina s tím, že bude odesláno stanovisko 
dle § 5, odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 
 
265  
Zápis z jednání finančního výboru z 13. prosince 2021. 
 
266  
Zápis z jednání kontrolního výboru konaného 27. září 2021. 
 
267  
Zápis z jednání kontrolního výboru konaného 18. října 2021. 
 
268  
Zápis z jednání kontrolního výboru konaného 15. listopadu 2021 a současně schvaluje plán  
činnosti kontrolního výboru na rok 2022 dle předloženého návrhu. 
 
269  
Dotazy a připomínky člena zastupitelstva města, pana Daniela Hendrycha, včetně odpovědí 
na jednotlivé dotazy. 
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Ověřovatelé zápisu: 
  
Veronika Duchoslavová v. r.    

 
 
Mgr. Aleš Tallowitz v. r.      

 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r.  
místostarostka města 

 


