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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 1. zasedání v roce 2022, 
které se uskutečnilo 9. března 2022 

_________________________________ 
 

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

I. schvaluje 
 
1  
Rozpočtové opatření č. 5/2022 – převod finančních prostředků z přebytku hospodaření roku 
2021 do plánu investic pro rok 2022 ve výši 9.684.000Kč vč. DPH. 
 
2  
Rozpočtové opatření č. 6/2022 – přijetí krajské neinvestiční dotace ve výši 1.134.000 Kč 
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období 
od 01.01.2022 do 31.12.2022. 
 
3  
Rozpočtové opatření č. 20/2022 – navýšení rozpočtu odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví o částku ve výši 668.600 Kč přijetím části neinvestiční dotace na podporu 
sociálních služeb v roce 2022. Dotace je určena na poskytování sociálních služeb 
Pečovatelskou službou Bílina v roce 2022. 
 
4  
Rozpočtové opatření č. 21/2022 – přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 
1.786.500 Kč na kalendářní rok 2022. 
 
5  
Rozpočtové opatření č. 23/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
mzdových prostředků na pečovatelskou službu z kapitoly 08 – odbor správní a vnitřních věcí 
do kapitoly 22 – odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví, v celkové výši 6.040.000 Kč. 
 
6  
Rozpočtové opatření č. 24/2022 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic z přebytku 
hospodaření ve výši 30.000.000 Kč na financování rekonstrukce pivovaru. 
 
7  
Rozpočtové opatření č. 28/2022 – přesun finančních prostředků v celkové výši 3.000.000 Kč 
z přebytku hospodaření minulých let na finanční dary:  
a) partnerskému městu Novovolynsk ve výši 1.500.000 Kč na zajištění činností a materiálních 

potřeb města souvisejících s válkou na Ukrajině,  
b) Velvyslanectví Ukrajiny v ČR ve výši 1.500.000 Kč na pořízení vojenského materiálu 

pro ukrajinskou armádu a domobranu. 
 
8  
Rozpočtové opatření č. 29/2022 – přesun finančních prostředků v celkové výši 150.000 Kč 
z přebytku hospodaření minulých let na finanční dar partnerskému městu Novovolynsk ve výši 
150.000 Kč na zajištění činností a materiálních potřeb města souvisejících s válkou 
na Ukrajině. 
 
9  
Poskytnutí finančního daru ve výši 1.500.000 Kč, který bude poukázán partnerskému městu 
na Ukrajině Novovolynsk, na zajištění činností a materiálních potřeb města Novovolynsk 
souvisejících s válkou na Ukrajině. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostku města. 
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10 
Poskytnutí finančního daru, který bude odpovídat celkovému výtěžku ze vstupného a tomboly 
z 27. ročníku reprezentačního plesu města Bíliny, který se koná 26.03.2022. Finanční dar bude 
poukázán městu na Ukrajině Novovolynsk, za zajištění činností a materiálních potřeb města 
Novovolynsk souvisejících s válkou na Ukrajině. Podpisem darovací smlouvy pověřuje 
starostku města. 

11 
Poskytnutí finančního daru ve výši 1.500.000 Kč, který bude poukázán Velvyslanectví Ukrajiny 
v České republice, na pořízení vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu a domobranu. 
Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostku města. 

12 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 400.000 Kč, ze schváleného rozpočtu města 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, příspěvková 
organizace, jako příjemcem, na pořízení nových učebních pomůcek – robotických stavebnic 
a dalšího příslušenství k výuce informatiky na gymnáziu v Bílině v roce 2022, na základě 
žádosti ředitele gymnázia. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

13 
Smlouvu o poskytnutí části neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v roce 2022 
v rámci rozpočtového provizoria ČR mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace 
a městem Bílina jako příjemcem dotace ve výši 668.600 Kč. Dotace je určena na poskytování 
sociálních služeb Pečovatelskou službou Bílina v roce 2022. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 

14 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.134.000 Kč na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2022 do 31.12.2022 
mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

15 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.134.000 Kč na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2022 do 31.12.2022 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem dotace a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

16 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.918.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem dotace 
na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2022. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 

17 
Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál a dohodu o započtení pohledávek mezi 
městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, kdy předmětem smlouvy je 
poskytnutí příplatku ve výši 2.924.995,42 Kč na pořízení nového ultrazvuku, pořízení 20 ks 
elektrických lůžek na LDN a na nákup klimatizací do ordinací. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 

18 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                          jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1090/3 o výměře 24 m2 v k. ú. 
Bílina, za cenu obvyklou 8.100 Kč stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3497/2022, 
navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 200 Kč. Celková kupní cena činí 
8.300 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 
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19 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                           
                   jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2430/3 
(trvalý travní porost) o výměře 9 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 2430/4 (ostatní plocha/jiná 
plocha) o výměře 9 m2 v k. ú. Bílina oba oddělené z pozemku p. č. 2340 v k. ú. Bílina 
na základě geometrického plánu č. 3179–11/2021, za cenu obvyklou 9.000 Kč určenou 
na základě znaleckého posudku č. 40/4180/2021, navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitosti ve výši 200 Kč. Celková kupní cena činí 9.200 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostku města. 

20 
Kupní smlouvu mezi společností Lesy Sever, s. r. o., jako prodávajícím a městem Bílina jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 782 o výměře 461 m2, jehož 
součástí je stavba č. p. 2, pozemku p. č. 783 o výměře 2 817 m2, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, pozemku p. č. 784/1 o výměře 4 316 m2, jehož součástí je stavba č. p. 228, pozemku 
p. č. 785 o výměře 3 236 m2, jehož součástí je stavba č. p. 1, pozemku p. č. 804/5 o výměře 
61 m2 vše v k. ú. Bílina za celkovou kupní cenu 2.400.500 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostku města. 

21 
Kupní smlouvu mezi                                                    jako prodávajícími 
a městem Bílina jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1186/6 
o výměře 39 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou 11.900 Kč určenou na základě znaleckého 
posudku č. 3715–047/2021 AC–OC. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

22 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                       jako kupující, 
kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 615/3 o výměře 71 m2 v k. ú. Bílina 
odděleného z pozemku p. č. 615/2 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 3230–
91/2021, za cenu obvyklou 22.223 Kč určenou na základě znaleckého posudku č. 3714–
046/2021 AC–OC, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 5.667 Kč. 
Celková kupní cena činí 27.890 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

23 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem a Městskými 
technickými službami Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, kdy předmětem 
bezúplatného převodu jsou dva fitness prvky – jezdecké zařízení a cvičení ramen a zad 
v celkové pořizovací hodnotě 49.995 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

24 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem a Městskými 
technickými službami, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, kdy předmětem 
bezúplatného převodu je DiscGolfové hřiště v celkové pořizovací hodnotě 187.998 Kč 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

25 
Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské technické služby Bílina 
uzavřené 23.12.2020, kterým dochází k úpravě přílohy č. 1 – majetek předaný do správy 
hospodaření, v bodě d) středisko veřejné zeleně – zahradnictví. Podpisem dodatku pověřuje 
starostku města. 

26 
Záměr výkupu pozemku p. č. 401/155 o výměře 304 m2 v k. ú. Bílina–Újezd za celkovou kupní 
cenu 322.000 Kč. 
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27 
Záměr prodeje pozemku p. č. 1720/1 výměře 277 m2 v k. ú. Bílina a části pozemku p. č. 1723/1 
o výměře cca 88 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, stanovenou na základě znaleckého 
posudku. Geometrický plán na oddělení pozemku nechá zhotovit žadatel. Kupní cena bude 
navýšena o náklady spojené s prodejem pozemků. 

28 
Záměr prodeje pozemku p. č. 1837 o výměře 66 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1838/1 
o výměře 727 m2 v k. ú. Bílina, minimálně za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého 
posudku, navýšenou o náklady spojené s prodejem pozemků, za podmínek stanovených 
městskou architektkou na vzhled hlavní stavby. Pro město Bílinu bude zřízeno právo zpětné 
koupě na dobu 5 let a předkupní právo. Prodej pozemků bude realizován dle podmínek 
uvedených v platných pravidlech pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny. 

29 
Záměr prodeje pozemku p. č. 269/361 o výměře 897 m2 v k. ú. Bílina odděleného z pozemku 
p. č. 269/191 a pozemku p. č. 269/277 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 3234–
240/2021 vyhotoveného společností Gea–geo, s. r. o., minimálně za cenu obvyklou 700 Kč/m2, 
tj. 627.900 Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku, která bude navýšena o náklady 
spojené s prodejem pozemku. Prodej pozemku bude realizován dle podmínek uvedených 
v platných pravidlech pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny. 

30 
Záměr prodeje pozemku p. č. 2164/1 o výměře 838 m2 v k. ú. Bílina, za minimální cenu 650 
Kč/m2, tj. 544.700 Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 37256–006/2022 AC–
OC, která bude navýšena o podíl na úhradě za geometrický plán ve výši 3.000 Kč, o podíl 
na úhradě za zhotovení znaleckého posudku ve výši 2.622 Kč a dále navýšena o náklady 
spojené s prodejem pozemku ve výši 2.000 Kč. Prodej pozemku bude realizován dle podmínek 
uvedených v aktualizovaných pravidlech pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny. 

31 
Záměr prodeje pozemku p. č. 2165/1 o výměře 850 m2 v k. ú. Bílina, za minimální cenu 650 
Kč/m2, tj. 552.500 Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 37256–006/2022 AC–
OC, která bude navýšena o podíl na úhradě za geometrický plán ve výši 3.000 Kč, o podíl 
na úhradě za zhotovení znaleckého posudku ve výši 2.622 Kč a dále navýšena o náklady 
spojené s prodejem pozemku ve výši 2.000 Kč. Prodej pozemku bude realizován dle podmínek 
uvedených v aktualizovaných pravidlech pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny. 

32 
Směnnou smlouvu mezi městem Bílina a I                        , kdy předmětem smlouvy 
je směna pozemku p. č. 2372/285 o výměře 202 m2 v k. ú. Bílina za pozemek p. č. 2372/294 
o výměře 8 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 2372/295 o výměře 4 m2 v k. ú. Bílina. 
                       uhradí městu Bílina rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, tj. 190 m2, 
kdy pozemky byly oceněny znaleckým posudkem na částku 500 Kč/m2. Doplatek činí 95.000 
Kč s tím, že konečná cena je navýšena o náklady spojené se směnou nemovitostí ve výši 
6.023 Kč, tj. celkem 101.023 Kč. Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostku města. 

33 
Záměr směny pozemku p. č. 2372/287 o výměře 163 m2 za pozemek p. č. 2372/299 o výměře 
26 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 2.178 Kč a dále navýšena 
o náklady spojené se směnou pozemků 685 Kč, s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán 
za cenu 75.083 Kč. 
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34 
Směnnou smlouvu mezi městem Bílina a                                  , kdy 
předmětem smlouvy je směna pozemku p. č. 2372/284 o výměře 183 m2 v k. ú. Bílina 
za pozemek p. č. 2372/293 o výměře 25 m2 v k. ú. Bílina.                  uhradí městu 
Bílina rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, tj. 158 m2, kdy pozemky byly oceněny 
znaleckým posudkem na částku 500 Kč/m2. Doplatek činí 79.000 Kč s tím, že konečná cena 
je navýšena o náklady spojené se směnou nemovitostí ve výši 6.688 Kč, tj. celkem 85.688 Kč. 
Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostku města. 

35 
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 390.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., jako příjemcem 
na podporu činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 

36 
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.650.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Draci Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti příjemce 
v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

37 
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Foosball Severní Čechy, z. s., jako příjemcem na podporu 
činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 

38 
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.400.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Fotbalový klub Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 
příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 

39 
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 90.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Klub rybolovné techniky Bílina, z. s., jako příjemcem 
na podporu činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 

40 
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 400.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem LAWEN TENIS KLUB Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu 
činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 

41 
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem P.S. AVZO TSČ ČR – Bílina jako příjemcem na podporu 
činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
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42  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem "PRO–AKTIV z. s." jako příjemcem na podporu činnosti 
příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
43  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem "SanDoMon Bílina", z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 
příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
44  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 265.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem SHOTOKAN KARATE–DO MASOPUST BÍLINA, z. s., jako 
příjemcem na podporu činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
45  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 350.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem SK Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti příjemce 
v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
46  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem SK FAVORIT Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 
příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
47  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.100.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem SK HC Draci Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 
příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti s tím, že celá částka bude proplacena pouze 
v případě, že se udrží v 2. lize a zároveň soutěž přihlásí pro sezonu 2022/2023 ve městě 
Bílina. V případě sestupu do Krajského přeboru bude proplacena pouze 1. část dotace ve výši 
550.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
48  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 135.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Sportovní kuželkářský klub Bílina, z. s., jako příjemcem 
na podporu činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
49  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 140.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Tělocvičná jednota Sokol Bílina jako příjemcem na podporu 
činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
 



Usnesení ZM z 09.03.2022  7 

50 
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem AKB GYM BÍLINA, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 
příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 

51 
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.100.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Atletický klub Bílina jako příjemcem na podporu činnosti 
příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 

52 
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 110.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Bílina jako příjemcem 
na podporu činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 

53 
Záměr prodeje 2 ks akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s., Ústeckému 
kraji, za nominální hodnotu ve výši 10.000 Kč za jednu akcii. 

54 
Odpis nedobytné pohledávky za                          ve výši 58.505 Kč 
za nezaplacené nájemné restaurace na zimním stadionu v Bílině za období leden až květen 
2009, z důvodu sdělení nevymahatelnosti. 

55 
Odpis nedobytné pohledávky za               ve výši 119.892,50 Kč za nezaplacené zbylé 
dlužné nájemné z důvodu ukončeného dědického řízení. 

56 
Odpis nedobytné pohledávky za                ve výši 25.504 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

57 
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 21. prosince 2021 do 28. února 
2022. 

II. zamítá 

58 
Žádost společnosti Výtahy Vaněrka, s. r. o., o odpuštění části vyměřené sankce za akci 
„Vestavba výtahu – základní umělecká škola a knihovna Bílina“ ve výši 209.949,90 Kč. 

III. rozhodlo 

59 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                          ve výši 
58.505 Kč za nezaplacené nájemné restaurace na zimním stadionu v Bílině za období leden 
až květen 2009. 
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60 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                ve výši 25.504 Kč 
za nezaplacené dlužné nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb. 

IV. volí 

61 
                                                                               
                                                                              přísedícími 
Okresního soudu v Teplicích, pro volební období 2022–2026, v souladu s § 64, odst. 1 zákona 
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů, v platném znění. 

V. ruší 

62 
Usnesení zastupitelstva města č. 147 z 23.06.2021, kterým byl schválen záměr prodeje 
pozemku p. č. 1676/2 o výměře 4019 m2 v k. ú. Bílina, minimálně za cenu obvyklou 
1.302.850 Kč, určenou na základě znaleckého posudku č. 77/841/2021 vyhotoveného 
společnosti ESTIMATES Consulting s. r. o., Mírové náměstí 3057, 415 01 Teplice, navýšenou 
o náklady spojené s prodejem pozemku (úhrada nákladů za vyhotovení znaleckého posudku 
a vyhotovení kupní smlouvy) s tím, že bude navrhnuta změna územního plánu tak, aby byl 
pozemek využitelný pro potřeby Městských technických služeb Bílina. 

63 
Usnesení zastupitelstva města č. 245 z 15.12.2021, kterým byla schválena kupní smlouva 
mezi městem Bílina jako prodávajícím a                          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. 

VI. odsuzuje 

64 
Vpád ruských vojsk na území Ukrajiny jako barbarskou a neomluvitelnou agresi vůči 
svrchovanému státu, jež je vedena s neuvěřitelnou brutalitou a bezohledností, a v jejímž 
důsledku umírá každý den mnoho nevinných lidí. 

VII. pověřuje 

65 
Starostku města formálně informovat o předchozím agresi odsuzujícím usnesení 
Velvyslanectví Ruské federace a Ukrajiny. 

VIII. bere na vědomí 

66 
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. 

67 
Informaci odboru stavebního úřadu a životního prostředí – úřadu územního plánování, 
o pořízení aktualizace územní studie pro lokalitu Teplické Předměstí. 
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68  
Žádost společnosti JTH Idea, a. s., o zpět vzetí žádosti o pořízení změny Územního plánu 
Bílina zkráceným postupem dle § 55a – § 55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen „stavebního zákona“) na pozemky č.1681/2, 1681/10, 1681/17, 
1681/18, 1681/19, 1681/20, 1681/21, 1681/22, 1681/23, 1681/24, 1681/25, 1681/26, 1681/27, 
1681/28, 1681/29, 1681/30, 1681/43, 1681/44, 1681/52 a 1681/54 v k.ú. Bílina, vedených na 
LV č. 7881. 
 
69  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 26. dubna 2021. 
 
70  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 6. prosince 2021. 
 
71  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 19. ledna 2022 a současně schvaluje doplnění plánu 
činnosti kontrolního výboru na rok 2022 dle předloženého návrhu. 
 
72  
Zápis z jednání kontrolního výboru konaného 21. února 2022 a současně schvaluje doplnění 
plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2022 dle předloženého návrhu. 
 
73  
Zápis z jednání finančního výboru z 27. ledna 2022. 
 
74  
Zápis z jednání finančního výboru z 28. února 2022. 
 
75  
Zápis z jednání finančního výboru z 7. března 2022. 
 
76  
Zprávu o činnosti Městské policie Bílina za rok 2021. 
 
77  
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. 
 
78  
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města, Ing. Lucie Ječmenové, Mgr. Aleše Tallowitze 
a pana Daniela Hendrycha, včetně odpovědí na jednotlivé dotazy. 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Ing. Mgr. René Štěpánek, MBA v. r.   

 
 
Jiří Urbánek v. r.         

 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


