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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 2. zasedání v roce 2022, 
které se uskutečnilo 8. června 2022 

_________________________________ 
 

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

I. revokuje 
 
79  
Usnesení zastupitelstva města č. 133 z 24.06.2020, kterým byl schválen záměr prodeje části 
pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 2 950 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem, s podmínkou věcného břemene práva chůze a užívání cest. Žadatel si 
nechá zhotovit na vlastní náklady znalecký posudek a geometrický plán na oddělení pozemku. 
Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 

 

 

II. schvaluje 
 
80  
Rozpočtové opatření č. 7/2022 – navýšení rozpočtu na financování akcí z roku 2021 do roku 
2022 ve výši 2.800.000 Kč. 
 
81  
Rozpočtové opatření č. 40/2022 – navýšení rozpočtu odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví o částku ve výši 314.000 Kč přijetím části neinvestiční dotace na podporu 
sociálních služeb v roce 2022. Dotace je určena k financování mezd, sociálního a zdravotního 
pojištění zaměstnanců Pečovatelské služby Bílina. 
 
82  
Rozpočtové opatření č. 57/2022 – navýšení rozpočtu odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví o částku ve výši 4.984.000 Kč přijetím transferu od Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně–právní 
ochrany dětí v roce 2022. 
 
83  
Rozpočtové opatření č. 60/2022 – navýšení nařízeného odvodu z investičního fondu 
Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, v roce 2022 ve výši 
3.260.000 Kč (příjem do rozpočtu města Bílina) a zároveň navýšení provozního příspěvku 
Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, ve výši 3.260.000 Kč (výdej 
z rozpočtu města Bílina) z důvodu pokrytí mzdových nákladů pro 15 nových zaměstnanců 
na hlavní pracovní poměr do konce roku 2022. 
 
84  
Rozpočtové opatření č. 64/2022 – přijetí dotace na akci „ZŠ Aléská – vybudování odborné 
učebny a modernizace datové sítě“ od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3.468.511,31 Kč 
zpět do rozpočtu města. 
 
85  
Rozpočtové opatření č. 67/2022 – uložení volných finančních prostředků na termínované 
vklady v kumulovaném objemu financování, a to: vklady na termínované účty 400.000.000 Kč 
pol. 8118, příjmy jistin na běžné účty 100.000.000 Kč pol. 8117 a profinancování úbytku 
prostředků na běžných účtech 300.000.000 pol. 8115. 
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86  
Rozpočtové opatření č. 75/2022 – převod finančních prostředků ve výši 2.000.000 Kč z akce 
č. 21–10 (Parkoviště Čapkova) do akce č. 22–06 (Revitalizace zahrady – MŠ A. Sovy). 
 
87  
Rozpočtové opatření č. 77/2022 – navýšení výdajové části rozpočtu odboru nemovitostí 
a investic na výkup pozemků o částku ve výši 2.000.000 Kč z příjmů z prodeje nemovitostí. 
 
88  
Rozpočtové opatření č. 78/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 4.210.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akcí vybudování parkoviště ul. Čapkova, 
autokemp – rozšíření parkovacího stání, plavecká hala – rekonstrukce a vodovodní přípojka 
k okálům Žižkovo údolí na akci 18–27 – správní budova koupaliště Kyselka. 
 
89  
Rozpočtové opatření č. 79/2022 – navýšení rozpočtu výdajů ve výši 7.300.000 Kč na akci 21–
02 Rekonstrukce ulice Teplická z části příjmů prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví města 
(bytový dům na adrese Maxe Švabinského č. p. 655–657). 
 
90  
Rozpočtové opatření č. 80/2022 – navýšení rozpočtu odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví o částku ve výši 2.867.900 Kč přijetím části neinvestiční dotace na podporu 
sociálních služeb v roce 2022. Dotace je určena k financování mezd, sociálního a zdravotního 
pojištění zaměstnanců Pečovatelské služby Bílina. 
 
91  
Rozpočtové opatření č. 81/2022 – přijetí finančního daru od Severočeských dolů, a. s., ve výši 
1.750.000 Kč do rezervy, ze které bude následně čerpáno na jednotlivé akce financované 
z tohoto daru. 
 
92  
Rozpočtové opatření č. 83/2022 – převod finanční prostředků ve výši 2.500.000 Kč z akce 
č. 21–10 (Vybudování parkoviště Čapkova) do akce č. 21–24 (Rozšíření veřejného osvětlení 
včetně mobiliáře na Kyselce). 
 
93  
Rozpočtové opatření č. 84/2022 – navýšení rozpočtu odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví o částku ve výši 3.797.780 Kč přijetím neinvestiční dotace z Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR na výkon sociální práce v roce 2022. 
 
94  
Smlouvu o převodu cenných papírů mezi městem Bílina, jako prodávajícím a Ústeckým 
krajem, jako kupujícím, jejímž předmětem jsou 2 ks akcií společnosti Regionální rozvojová 
agentura Ústeckého kraje, a. s., za kupní cenu v celkové výši 20.000 Kč. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
95  
Smlouvu o poskytnutí dopočtu neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v roce 2022, 
uzavřenou mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako 
příjemcem dotace pro Pečovatelskou službu Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
96  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem dotace a církevní organizací Oblastní charita Most, jako příjemcem dotace 
na projekt Azylový dům pro matky s dětmi Centrum „Rodina v tísni“. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
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97 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 90.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a společností Arkádie, o. p. s., jako příjemcem na projekt „Pravidelná doprava 
osob se zdravotním postižením“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

98 
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 Pohádkový 
řezbářský plenér 2022, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 

99 
Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem dotace a příjemcem 
dotace                    , uzavřené k rámcové smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 
na kompenzační opatření z 21.07.2021 mezi Severočeskými doly, a. s. a městem Bílina. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

100 
Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem dotace a příjemcem 
dotace                         , uzavřené k rámcové smlouvě o poskytnutí finančních 
prostředků na kompenzační opatření z 21.07.2021 mezi Severočeskými doly, a. s. a městem 
Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

101 
Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem dotace a příjemcem 
dotace                        , uzavřené k rámcové smlouvě o poskytnutí finančních 
prostředků na kompenzační opatření z 21.07.2021 mezi Severočeskými doly, a. s. a městem 
Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

102 
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 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. 2247/32 o výměře 143 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 2247/40 o výměře 145 m2 v k. ú. 
Bílina. Podpisem smlouvy o bezúplatném převodu pověřuje starostku města. 

103 
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 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. 
2247/10 o výměře 32 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 2247/39 o výměře 297 m2 v k. ú. Bílina. 
Podpisem smlouvy o bezúplatném převodu pověřuje starostku města. 

104 
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností HOBBY MARKET, 
s.  r. o., jako dárcem, jejímž předmětem je technologie SSZ–CROSS/RS, tj. světelné 
signalizační zařízení umístěné na silnici č. I/13, resp. v prostoru křižovatky u provozovny 
„stavebniny Černý“ v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

105 
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a Severočeskými doly, a. s., 
Chomutov, jako dárcem, jejímž předmětem je finanční dar v celkové výši 1.750.000 Kč na 
zlepšení technické infrastruktury a revitalizaci majetku ve správě města. Zároveň pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy. 
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106 
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako dárcem a městem Novovolynsk jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je věcný dar v podobě nepotřebné výpočetní techniky 
v celkové pořizovací hodnotě 82.689,38 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

107 
Kupní smlouvu s věcným břemenem mezi městem Bílina jako prodávajícím a oprávněným 
z věcného břemene a společností Lesy Sever, s. r. o., jako kupujícím a povinným z věcného 
břemene, kdy předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene a prodej pozemku p. č. 774 
o výměře 2.621 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 766/1 o výměře 7.766 m2 v k. ú. Bílina, 
odděleného z pozemku p. č. 766/1 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 3113–
11/2020, za cenu obvyklou ve výši 100 Kč/m2, tj. celkem 1.038.700 Kč, určenou na základě 
znaleckého posudku č. 3724–005/2022 AC–OC, navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitostí ve výši 5.630 Kč. Celková kupní cena činí 1.044.330 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostku města. 

108 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                                 
        jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej 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 vše 
v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 3234–240/2021, za cenu dle obálkové metody 
996.000 Kč. Cena nemovitosti bude navýšena o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve 
výši 17.428 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. V případě, že vybraný 
zájemce odstoupí od koupě, schvaluje uzavření kupní smlouvy s prvním náhradníkem, 
                             , za kupní cenu dle obálkové metody 898.116 Kč, která bude 
navýšena o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 17.428 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostku města. 

109 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                               jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2164/1 o výměře 838 m2 
v k. ú. Bílina, za cenu dle obálkové metody 561.978 Kč. Cena nemovitosti bude navýšena 
o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 7.622 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostku města. V případě, že vybraný zájemce odstoupí od koupě, schvaluje uzavření kupní 
smlouvy s prvním náhradníkem,                        , za kupní cenu dle obálkové metody 
555.000 Kč, která bude navýšena o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 7.622 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

110 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                         jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2165/1 o výměře 850 m2 
v k. ú. Bílina, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 552.500 Kč. Cena nemovitosti bude 
navýšena o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 7.622 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostku města. 

111 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                       jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1636/254 o výměře 24 m2 
v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou 6.960 Kč stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3731–
011/2022 AC–OC, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 5.645 Kč. 
Celková kupní cena činí 12.605 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

112 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                      jako kupující, 
kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1195/11 o výměře 14 m2 v k. ú. Bílina 
odděleného z pozemku p. č. 1195/1 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 3243–
15/2022, za cenu obvyklou 4.900 Kč určenou na základě znaleckého posudku č. 3732–
012/2021 AC–OC, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 5.645 Kč. 
Celková kupní cena činí 10.545 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 
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113 
Záměr převodu pozemku p. č. 1674/24 o výměře 68 m2 v k. ú. Bíliny. 

114 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                              
              jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2372/369 
o výměře 149 m2 v k. ú. Bílina odděleného z pozemku p. č. 2372/8 v k. ú. Bílina na základě 
geometrického plánu č. 3248–29/2022 a pozemku p. č. 2432/20 o výměře 195 m2 v k. ú. Bílina 
odděleného z pozemku p. č. 2432/20 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 3248–
29/2022, za cenu obvyklou 189.200 Kč určenou na základě znaleckého posudku 
č. 65/955/2022, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 9.865 Kč. 
Celková kupní cena činí 199.065 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

115 
Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Bílinou jako stranou kupující a                 
                                                                                , 
zastoupenou na základě plné moci                                               
                                              jako stranou prodávající, jejímž předmětem je 
výkup pozemku p. č. 65 o výměře 116 m2, p. č. 66/2 o výměře 93 m2, p. č. 770/2 o výměře 187 
m2, p. č. 770/3 o výměře 126 m2, p. č. 771 o výměře 1 380 m2, p. č. 772 o výměře 679 m2, 
p. č. 1683/137 o výměře 4 699, p. č. 1896/3 o výměře 1 816 m2, p. č. 1918 o výměře 281 m2, 
p. č. 1919 o výměře 73 m2, p. č. 1921/4 o výměře 1 639 m2, p. č. 1921/6 o výměře 351 m2, 
p. č. 1926/4 o výměře 5 288 m2, p. č. 1926/6 o výměře 211 m2, p. č. 1927/1 o výměře 110 m2, 
p. č. 1927/6 o výměře 332 m2, p. č. 1928/1 o výměře 56 m2, p. č. 1928/3 o výměře 96 m2, 
p. č. 1931/4 o výměře 24 m2, 1960/2 o výměře 167 m2, p. č. 1960/3 o výměře 73 m2, 
p. č. 1961/4 o výměře 20 m2, p. č. 1961/6 o výměře 18 145 m2, p. č. 1961/7 o výměře 2 409 
m2, p. č. 1961/8 o výměře 650 m2, p. č. 1961/9 o výměře 41 m2, p. č. 1961/10 o výměře 37 m2, 
p. č. 1961/11 o výměře 178 m2, p. č. 1961/12 o výměře 59 m2, p. č. 1961/13 o výměře 81 m2, 
p č. 1964/2 o výměře 907 m2, p. č. 1971 o výměře 1 421 m2, p. č. 2085/3 o výměře 314 m2, 
p. č. 2574/2 o výměře 208 m2, p. č. 2707 o výměře 702 m2, p. č. 2843 o výměře 166 m2, 
p. č. 2844/3 o výměře 38 m2, p. č. 2844/4 o výměře 24 m2 vše v k. ú. Bílina za celkovou kupní 
cenu 3.374.928 Kč, která vychází ze znaleckých posudků zpracovaných v roce 2021 soudním 
znalcem Radkem Trončinským, se sídlem: Masarykova 124/204, Ústí nad Labem, a to 
znaleckého posudku č. 3670–002/2021 AC–OC, č. 3685–017/2021, č. 3681–013/2021 AC–
OC, č. 3684–016/2021 AC–OC a dohody smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 

116 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                            
          jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 845/2 o výměře 
39 m2 v k. ú. Bílina odděleného z pozemku p. č. 845 v k. ú. Bílina na základě geometrického 
plánu č. 3229–112/2021, za cenu obvyklou 13.000 Kč určenou na základě znaleckého 
posudku č. 3732–008/2022 AC–OC, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti 
ve výši 5.645 Kč. Celková kupní cena činí 18.645 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostku města. 

117 
Směnnou smlouvu mezi městem Bílina a                                             , kdy 
předmětem smlouvy je směna pozemku p. č. 2372/287 o výměře 163 m2 v k. ú. Bílina 
za pozemek p. č. 2372/299 o výměře 26 m2 v k. ú. Bílina.                    uhradí městu 
Bílina rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, tj. 137 m2, kdy pozemky byly oceněny 
znaleckým posudkem č. 93/858/2021 na částku 500 Kč/m2. Doplatek činí 68.500 Kč s tím, že 
konečná cena je navýšena o náklady spojené se směnou nemovitostí ve výši 6.583 Kč, 
tj. celkem 75.083 Kč. Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostku města. 
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118  
Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v roce 
2022, uzavřený mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako 
příjemcem dotace pro Pečovatelskou službu Bílina. Předmětem dodatku je navýšení 
poskytnuté dotace o částku ve výši 314.000 Kč na pokrytí mzdových nákladů. Podpisem 
dodatku č. 1 pověřuje starostku města. 
 
119  
Dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 
dopravou a veřejnou drážní dopravou mezi městem Bílina a Ústeckým krajem. Předmětem 
dodatku je přepočet referenčních tržeb pro rok 2022 a dále pak úprava výše zlevněného 
jízdného v souvislosti s vydaným výměrem ministerstva financí, kterým se mění seznam zboží 
s regulovanými cenami. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
120  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 2 950 m2 v k. ú. Bílina s podmínkou 
zřízení věcného břemene práva chůze a užívání cest pro pozemek p. č. 1683/170 
a pro pozemek p. č. 1683/229, jehož součástí je stavba č. p. 918 vše v k. ú. Bílina, za cenu 
obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku. Geometrický plán na oddělení pozemku 
se zákresem věcných břemen nechá zhotovit město Bílina, kdy náklady na jeho zhotovení 
budou rozpočítány mezi zúčastněné strany. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené 
s prodejem pozemku. 
 
121  
Záměr prodeje části pozemku pod stavbou p. č. 1683/61 o výměře cca 430 m2, jehož součástí 
je budova čp. 831, v k. ú. Bílina, části pozemku p. č. 1683/61 o výměře cca 30 m2, pozemku 
p. č. 1683/56 o výměře 97 m2, části pozemku p. č. 1683/91 o výměře cca 65 m2 vše v k. ú. 
Bílina minimálně za cenu obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku, se zřízením 
výhrady práva zpětné koupě na dobu určitou 5 let a předkupním právem zapsaným v katastru 
nemovitostí na dobu neurčitou pro město Bílinu. Na oddělení pozemku bude vyhotoven 
geometrický plán. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem nemovitostí. 
 
122  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/61 o výměře cca 59 m2, části pozemku p. č. 1683/92 
o výměře cca 443 m2, pozemku p. č. 1683/57 o výměře 163 m2 a části pozemku p. č. 1683/91 
o výměře cca 150 m2 vše v k. ú. Bílina minimálně za cenu obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem. Na oddělení pozemku bude vyhotoven geometrický plán. Kupní cena bude 
navýšena o náklady spojené s prodejem nemovitostí. 
 
123  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/91 o výměře cca 160 m2 v k. ú. Bílina minimálně 
za cenu obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku, kdy na oddělení pozemku 
bude vyhotoven geometrický plán. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem 
pozemku. Pozemek bude prodáván s výhradou práva zpětné koupě na dobu určitou 
do 07.07.2024 a předkupním právem zapsaným v katastru nemovitostí na dobu neurčitou 
pro město Bílinu. 
 
124  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/64 výměře 22 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny pod stavbou 
garáže, která není předmětem prodeje, za cenu obvyklou stanovenou na základě znaleckého 
posudku. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 
 
125  
Záměr prodeje ideální poloviny pozemku p. č. 927/38 o výměře 22 m2 v k. ú. Bílina, za cenu 
obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku. Kupní cena bude navýšena o náklady 
spojené s prodejem pozemku. 
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126 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1664/182 výměře cca 30 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
stanovenou na základě znaleckého posudku. Žadatel si nechá na vlastní náklady zhotovit 
geometrický plán na oddělení pozemku. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené 
s prodejem části pozemku. 

127 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1664/182 výměře cca 30 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou 
stanovenou na základě znaleckého posudku. Žadatel si nechá na vlastní náklady zhotovit 
geometrický plán na oddělení pozemku. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené 
s prodejem části pozemku. 

128 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 15,04 m2 v k. ú. Bílina, za cenu 
obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku. Geometrický plán na oddělení pozemku 
se zákresem věcných břemen nechá zhotovit město Bílina, kdy náklady na jeho zhotovení 
budou rozpočítány mezi zúčastněné strany. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené 
s prodejem pozemku. 

129 
Opětovné zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 522 o výměře 491 m2 v k. ú. Jablonec 
u Libčevsi a pozemku p. č. 521 o výměře 11 m2 v k. ú. Jablonec u Libčevsi, kdy se na pozemku 
p. č. 521 nachází stavba nezapsaná v katastru nemovitostí, která není předmětem převodu, 
neboť je ve vlastnictví jiného vlastníka. Pozemky budou převáděny minimálně za cenu 
obvyklou 206.000 Kč určenou na základě znaleckého posudku navýšenou o náklady spojené 
s prodejem pozemků ve výši 3.300 Kč. 

130 
Záměr směny pozemku p. č. 2372/281 o výměře 58 m2 za pozemek p. č. 2372/289 o výměře 
7 m2 a pozemek p. č. 2372/290 o výměře 11 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 200 Kč, 
s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu 26.098 Kč. 

131 
Nezájem o nákup akcií společnosti Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s., 
od jednotlivých akcionářů, města – Podbořany, Klášterec nad Ohří, Chomutov, Rumburk, 
Žatec, Meziboří, Duchcov, Děčín, Varnsdorf, Štětí, Okresní hospodářské komory – Most, 
Děčín, Litoměřice, Louny, Chomutov. Podpisem prohlášení pověřuje starostku města. 

132 
Účetní závěrku města Bíliny k 31.12.2021. 

III. zamítá 

133 
Žádost                      o prodej pozemku p. č. 85/1 v k. ú. Bílina, jehož součástí je 
stavba č. p. 38. 

134 
Nabídku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod 
pozemku p. č. 252/16 v k. ú. Chudeřice u Bíliny a pozemku p. č. 252/17 v k. ú. Chudeřice 
u Bíliny. 
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IV. rozhodlo 

135 
Nevyplácet                         odměnu za členství v komisi pro bezpečnost a prevenci 
kriminality, na základě jeho žádosti, s účinností od 01.03.2022. 

V. ruší 

136 
Pověření vedoucích organizačních složek Kulturní centrum Bílina, Informační centrum Bílina 
a Městská knihovna Bílina k uzavírání a podepisování smluv o krátkodobém pronájmu 
movitých nebo nemovitých věcí. 

VI. stanovuje 

137 
29 členů zastupitelstva města na volební období 2022–2026, v souladu s § 67 a § 68 zákona 
č. 128/2000 o obcích, v platném znění. 

VII. bere na vědomí 

138 
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. 

139 
Zápis z jednání finančního výboru konaného 6. června 2022. 

140 
Zápis z jednání kontrolního výboru konaného 21. března 2022. 

141 
Zápis z jednání kontrolního výboru konaného 11. dubna 2022. 

142 
Zápis z jednání kontrolního výboru konaného 23. května 2022 a současně schvaluje doplnění 
plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2022 dle předloženého návrhu. 

143 
Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Štrbice. 

144 
Aktualizovaný program pro řešení sociálně vyloučených lokalit v Bílině s názvem 
Pod ochranou města, v rámci projektu Bílina – bezpečné město. 

145 
Nález Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve sporu města 
Bílina jako žalující strany a společnosti WAMB, v. o. s., jako žalované strany za porušení plnění 
smlouvy neprováděním úhrady plateb pronajímateli dle uzavřené smlouvy č. 628 o nájmu 
prostoru sloužícího podnikání Hotel U Lva, Mírové náměstí 91, 92, Bílina, uzavřené s účinností 
od 01.11.2017 na dobu určitou do 31.10.2022 s právem opce na dalších 5 let. 
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146  
Vydání rozhodnutí Městského úřadu v Bílině o prominutí místního poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství dle obecně závazné vyhlášky č. 02/2021, za období 01.01.2022 – 
31.12.2022, ve výši 500 Kč na osobu, a to pro fyzické osoby, které přicházejí do ČR z Ukrajiny 
v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. 
 
147  
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města Mgr. Aleše Tallowitze a Daniela Hendrycha, 
včetně odpovědí na jednotlivé dotazy. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Ing. Pavel Dvořák v. r. 
 
 
František Weigl v. r.         

 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


