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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 4. zasedání v roce 2022, 
které se uskutečnilo 7. září 2022 

_________________________________ 

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

I. schvaluje 

151 
Rozpočtové opatření č. 111/2022 – navýšení rozpočtu odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví o částku 645.100 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. 

152 
Rozpočtové opatření č. 113/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 3.591.000 Kč z akce 
21–11 „Vybudování parkoviště – Za Chlumem před blokem 6“ na akci č. 22–27 „Rekonstrukce 
chodníku, veřejného osvětlení a přechodu pro chodce v ulici Sídliště Za Chlumem, Bílina“. 

153 
Rozpočtové opatření č. 126/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 2.323.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce č. 21–26 „Rekonstrukce 
ul. Horská“ na akci č. 22–25 „Rekonstrukce bytů a společných prostor v ulici Důlní č. p. 425, 
Bílina – Mostecké předměstí“. 

154 
Rozpočtové opatření č. 128/2022 – převod finančních prostředků ve výši 1.500.000 Kč z akce 
č. 21–26 (Rekonstrukce ul. Horská) na akci č. 21–33 (Fotbalisté – investiční transfer), kdy 
z této akce bude následně poskytnuta investiční dotace. 

155 
Rozpočtové opatření č. 130/2022 – přijetí neinvestiční dotace od Ústeckého kraje na akci 
Zajištění havarijního stavu lázní Kyselka, Bílina ve výši 988.600 Kč. 

156 
Kupní smlouvu a smlouvu o věcném břemenu mezi městem Bílina jako prodávajícím a       
                   jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
1683/61 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 507 m2, jehož součástí je stavba č. p. 831 
(objekt k bydlení) za kupní cenu 3.600.000 Kč, pozemku p. č. 1683/56 (ostatní plocha) 
o výměře 97 m2 za kupní cenu 29.100 Kč, pozemku p. č. 1683/267 (ostatní plocha) o výměře 
67 m2 za kupní cenu 20.100 Kč a pozemku p. č. 1683/266 (ostatní plocha) o výměře 167 m2 
za kupní cenu 50.100 Kč vše v k. ú. Bílina. Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého 
posudku č. 3753–034/2022TR a navýšena o náklady spojené s prodejem nemovitých věcí 
ve výši 15.310 Kč. Celková kupní cena činí 3,714.610 Kč. Zároveň souhlasí s podmínkami 
uvedenými v této smlouvě. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

157 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a Společenstvím vlastníků jednotek 665 
a 666, M. Švabinského, Bílina, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1683/263 
(ostatní plocha/zeleň) o výměře 125 m2, p. č. 1683/264 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 
59 m2 a p. č. 1683/265 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 450 m2 za kupní cenu 300 Kč/m2, 
tj. 190.200 Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3753–034/2022TR, navýšenou 
o náklady spojené s prodejem nemovitých věcí ve výši 15.212 Kč. Celková kupní cena činí 
205.412 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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158 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodcem, kdy předmětem smlouvy 
je výkup pozemku p. č. 401/155 o výměře 304 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu obvyklou 
289.590 Kč stanovenou na základě znaleckého posudku č.1684/69/21, navýšenou o náklady 
spojené s prodejem nemovitosti ve výši 32.410 Kč. Celková kupní cena činí 322.000 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

159 
Směnnou smlouvu mezi městem Bílina a J                  , kdy předmětem smlouvy je 
směna pozemku p. č. 2372/281 o výměře 58 m2 v k. ú. Bílina 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.              
        uhradí městu Bílina rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, tj. 40 m2, kdy pozemky 
byly oceněny znaleckým posudkem č. 93/858/2021 na částku 500 Kč/m2. Doplatek činí 20.000 
Kč s tím, že konečná cena je navýšena o náklady spojené se směnou nemovitostí ve výši 
6.098 Kč, tj. celkem 26.098 Kč. Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostku města. 

160 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 75.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Bílinská přírodovědná společnost, z. s., jako příjemcem na tisk 
knihy Radovesická výsypka, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 

161 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem na projekt „Terénní 
protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 

162 
Smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 96.250 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Atletický klub Bílina jako příjemcem na zakoupení nového sekacího 
stroje, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

163 
Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem dotace 
a Fotbalovým klubem Bílina, z. s., Kyselská 391, Bílina, jako příjemcem dotace ve výši 
1.500.000 Kč na akci s názvem „Rekonstrukce plochy UMT, FK Bílina“. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku. 

164 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a společností Hospic v Mostě, o. p. s., jako příjemcem na projekt „Léčba 
bolesti v hospicové péči“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

165 
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako dárcem a TJ Lokomotiva Teplice, z. s., jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč na výstavbu 
nového objektu „Ohřívárny“ na lyžařském stadionu v Novém Městě u Mikulova v Krušných 
horách, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 

166 
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako dárcem a                        jako 
obdarovaným ve výši 15.000 Kč dle „Pravidel pro udělení Pamětní medaile města Bíliny“. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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167 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál a k dohodě o započtení 
pohledávek uzavřené mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
Předmětem dodatku je změna využití příplatku na pořízení 16 ks elektrických lůžek na LDN 
a 4 ks aktivních antidekubitních matrací na LDN a SL, na pořízení nového ultrazvuku 
a na pořízení dalšího vybavení dle návrhu jednatele, které je podmíněno souhlasem valné 
hromady. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

168 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o 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. Předmětem dodatku je dofinancování 
dotace ve výši 645.100 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

169 
Záměr prodeje pozemku p. č. 2247/15 o výměře 1 455 m2, pozemku p. č. 2247/17 o výměře 
593 m2, pozemku p. č. 2247/19 o výměře 75 vše v k. ú. Bíliny a pozemku p. č. 79/15 o výměře 
484 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny, na kterých se nachází komunikace III/25316. Cena pozemků 
je stanovena na 60 Kč/m2 dle usnesení vláda č. 645 ze dne 15.06.2020, které doporučuje 
postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy 
ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve právo hospodařit státní příspěvkové organizace 
a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, 
práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Celková cena pozemků je 
stanovena na částku 156.420 Kč. 

170 
Záměr prodeje pozemku p. č. 266/3 výměře 66 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 341/25 
o výměře 7 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku. 
Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemků. 

171 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 108/1 výměře cca 120 m2 v k. ú. Bíliny–Újezd, za cenu 
obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku. Žadatel si na vlastní náklady nechá 
zhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. Kupní cena bude navýšena o náklady 
spojené s prodejem pozemku. 

172 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 108/1 výměře cca 190 m2 a pozemku p. č. 108/3 o výměře 
22 m2 vše v k. ú. Bíliny–Újezd, za cenu obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku. 
Žadatel si na vlastní náklady nechá zhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. Kupní 
cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemků. 

173 
Záměr prodeje pozemku p. č. 2165/6 o výměře 400 m2 v k. ú. Bílina, minimálně za cenu 
obvyklou 650 Kč/m2, tj. 260.000 Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 37256–
006/2022 AC–OC, která bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 

174 
Závazek k dofinancování rozdílu ve výši 30.306.172,72 Kč mezi celkovou cenou předmětu 
plnění díla vybudování hasičské zbrojnice pro JSDH Bílina a poskytnutou dotací do plné výše 
z vlastních zdrojů. 

175 
Udělení „Pamětní medaile města Bíliny“                         za celoživotní přínos 
pro město. 
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176 
Změnu zřizovací listiny Kulturního centra Bílina s účinností od 01.10.2022, dle návrhu vedoucí 
odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 

177 
Změnu zřizovací listiny Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, s účinností 
od 01.10.2022, dle návrhu vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 

178 
Odpis nedobytné pohledávky za               ve výši 51.368 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

179 
Odpis nedobytné pohledávky za                ve výši 56.872 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

180 
Odpis nedobytné pohledávky za                    ve výši 188.728 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

181 
Souhlasné prohlášení č. 59/22/4120 mezi městem Bílina a Českou republikou – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, jehož předmětem je uznání města Bíliny jako 
výlučného vlastníka pozemku p. č. 401/136 o výměře 104 m2, pozemku p. č 401/137 o výměře 
23 m2 a pozemku p. č. 401/141 o výměře 80 m2 vše v k. ú. Bílina–Újezd. Podpisem 
souhlasného prohlášení pověřuje starostku města. 

182 
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 14. června 2022 do 23. srpna 2022. 

II. souhlasí 

183 
Se záměrem rozšíření hornické činnosti na lomu Bílina, organizace Severočeské doly, a. s., 
dle dokumentace „Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019–2035“. 

III. zamítá 

184 
Nabídku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod 
pozemku p. č. 49/2, p. č. 49/4, p. č. 49/6, p. č. 49/7, p. č. 49/8, p. č. 49/9, p. č. 49/14, p. č. 49/15, 
p. č. 62/1, p. č. 62/3, p. č. 62/4, p. č. 62/5, p. č. 62/9, p. č. 66, p. č. 67, p. č. 68/11, p. č. 68/12, 
p. č. 68/19, p. č. 79/7, p. č. 79/20, p. č. 81/10, p. č. 83/2, p. č. 252/18, p. č. 252/19 vše v k. ú. 
Chudeřice u Bíliny. 

185 
Žádost                       o prodej části pozemku p. č. 2093/3 v k. ú. Bílina. 

186 
Žádost                   o prodej pozemku p. č. 704 v k. ú. Bílina. 
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IV. rozhodlo 

187 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                    ve výši 188.728 Kč 
za nezaplacené dlužné nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb z důvodu zastavení výkonu 
rozhodnutí. 

188 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                ve výši 56.872 Kč 
za nezaplacené dlužné nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb z důvodu zastavení výkonu 
rozhodnutí. 

189 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za               ve výši 51.368 Kč 
za nezaplacené dlužné nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb z důvodu zastavení výkonu 
rozhodnutí. 

190 
Vzdát se práva výhrady zpětné koupě souboru nemovitých věcí nacházejících se v areálu 
bývalých vojenských kasáren v Bílině, které byly převedeny na základě kupní smlouvy 
č. 19a/2017/AKK uzavřené 29.08.2017 mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností 
JTH Idea, a. s., jako kupující. 

V. bere na vědomí 

191 
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. 

192 
Informaci o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2022. 

193 
Informace k ukončení volebního období 2018–2022. 

194 
Monitorovací zprávu environmentálního dozoru obcí/měst Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice 
a Mariánské Radčice nad provozem lomu Bílina Severočeských dolů, a. s., za rok 2021 a roční 
zprávu o plnění protiprašných opatření společnosti Severočeské doly, a. s., pro lom Bílina, 
v roce 2021. 

195 
Přehled docházky jednotlivých členů zastupitelstva města, rady města, výborů a komisí 
ve volebním období 2018–2022. 

196 
Přehled vyhodnocených veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím systému 
pro administrování veřejných zakázek – E-ZAK za období od 19.09.2019 do 31.07.2022, 
včetně zakázek vyhlašovaných u zřizovaných příspěvkových organizací nebo právnických 
osob založených městem. 

197 
Přehled vybraných přijatých dotací a darů za období od 01.07.2019 do 24.08.2022. 

198 
Zápis z jednání finančního výboru konaného 5. září 2022. 
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199  
Zápis z jednání kontrolního výboru konaného 20. června 2022. 
 
200  
Zápis z jednání kontrolního výboru konaného 11. července 2022. 
 
201  
Zápis z jednání kontrolního výboru konaného 10. srpna 2022. 
 
202  
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města Mgr. Aleše Tallowitze a Daniela Hendrycha, 
včetně odpovědí na jednotlivé dotazy. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Ing. Lucie Ječmenová v. r.   

 
 
Renata Vítová v. r.     

 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


