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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 ze 7. zasedání,  
které se uskutečnilo 7. prosince 2022 

_________________________________ 
 

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

I. revokuje 
 
229  
Část usnesení zastupitelstva města č. 100 z 14.04.2021, kterým byl Ing. Radek Zenker 
pověřen jako politik programu Zdravé město. 
 
 

II. schvaluje 
 
230  
Rozpočtové opatření č. 158/2022 – poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 59.000 Kč 
Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina, na náhradu škody za únik vody v termínu 
13.09.2022–19.09.2022. 
 
231  
Rozpočtové opatření č. 173/2022 – rozpuštění rezervy – finančního daru od Severočeských 
dolů, a. s., na akci č. 22-06 – Revitalizace zahrady MŠ A. Sovy ve výši 875.000 Kč a do rezervy 
Kulturního centra Bílina ve výši 875.000 Kč. 
 
232  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 59.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem, na úhradu 
škody za únik vody v období 13.09.2022–19.09.2022, na základě podané žádosti s tím, že 
58.000 Kč bude hrazeno z přijatého plnění od pojišťovny a 1.000 Kč z rezervy rady. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
233  
Rozpočet města Bíliny na rok 2023 v této výši:  
Celkové příjmy ve výši 474.360.000 Kč.  
Celkové výdaje ve výši 541.276.000 Kč. 
 
234  
Střednědobý výhled rozpočtu města Bíliny na období let 2024–2025 v této výši:  
rok 2024:  
Celkové příjmy ve výši 442.401.000 Kč.  
Celkové výdaje ve výši 704.647.000 Kč.  
rok 2025:  
Celkové příjmy ve výši 439.299.000 Kč.  
Celkové výdaje ve výši 556.661.000 Kč. 
 
235  
Zprávu o uplatňování Územního plánu Bílina v uplynulém období včetně zadání změny č. 2 
Územního plánu Bílina, která bude pořízena zkráceným postupem a podmiňuje ji 
spolupodílením se na úhradě nákladů ze strany navrhovatelů (vyjma navrhovatelů z řad 
běžných občanů). 
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236 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a Krajským úřadem Ústeckého kraje 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 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 m2 
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 vlády 
č. 645 z 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. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostku města. 

237 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                          jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 927/38 o výměře 
22 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou 5.720 Kč stanovenou na základě znaleckého posudku 
č. 143/1033/2022, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 7.460 Kč. 
Celková kupní cena činí 13.180 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

238 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                            jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 306/26 o výměře 162 m2 
v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu obvyklou 95.580 Kč určenou na základě znaleckého posudku 
č. 105/995/2022, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 4.989 Kč. 
Celková kupní cena činí 100.569 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

239 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                                  
                              jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 306/25 o výměře 44 m2 v k. ú. Bílina–Újezd a pozemku p. č. 306/27 o výměře 62 m2 v k. ú. 
Bílina–Újezd, za cenu obvyklou 62.540 Kč určenou na základě znaleckého posudku 
č. 105/995/2022, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 4.658 Kč. 
Celková kupní cena činí 67.198 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

240 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                               
                          jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 2165/6 o výměře 400 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou 260.000 Kč určenou na základě 
znaleckého posudku č. 37256-006/2022 AC-OC, navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitosti ve výši 4.622 Kč. Celková kupní cena činí 264.622 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostku města. 

241 
Záměr prodeje pozemku p. č. 306/2 o výměře 600 m2 v k. ú. Bílina–Újezd a pozemku 
p. č. 307/5 o výměře 210 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, minimálně za cenu obvyklou 500 Kč/m2, 
tj. 405.000 Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku, která bude navýšena o náklady 
spojené s prodejem pozemků ve výši 20.452 Kč. Prodej pozemků bude realizován dle 
podmínek uvedených v platných pravidlech pro převod nemovitých věcí z majetku města 
Bíliny. 

242 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 877/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
stanovenou na základě znaleckého posudku s tím, že rozvodná skříň nacházející se na 
předmětném pozemku není předmětem prodeje a zůstane k ní zachován volný přístup 
z veřejné komunikace. Geometrický plán na oddělení pozemku si nechá zhotovit žadatel na 
vlastní náklady. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem části pozemku. 
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243 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1723/1 výměře cca 140 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
stanovenou na základě znaleckého posudku, s podmínkou zřízení věcného břemene práva 
chůze. Geometrický plán na oddělení pozemku nechá zhotovit žadatel na vlastní náklady. 
Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem části pozemku. 

244 
Změnu uliční čáry Pod Bořní, od křižovatky pozemků p. č. 984/27 k pozemkům p. č. 424/5, 
424/6, 424/10, 424/11, 424/12, 424/13, z důvodu výstavby nových rodinných domů v této 
lokalitě. 

245 
Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace: 
a) Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, 
b) Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, 
c) Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, 
d) Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, 
e) Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, 
f) Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 
g) Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, 
h) Domu dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, 
i) Základní umělecké školy Gustava Waltera, příspěvková organizace, 
dle návrhu vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví, s účinností od 01.01.2023. 

246 
Odpis zmařených investic za období roků 2013–2019 v celkové výši 907.500 Kč vč. DPH do 
nákladů. 

247 
Odpis nedobytné pohledávky za               ve výši 35.261 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné, z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

248 
Odpis nedobytné pohledávky za                 ve výši 93.208 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb, z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

249 
Odpis nedobytné pohledávky za             , zemřelém 29.11.2021, ve výši 41.754 Kč za 
nezaplacené dlužné nájemné, z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

250 
Odpis nedobytné pohledávky za            ve výši 202.586 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb, z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

251 
Jednací řád Zastupitelstva města Bíliny, dle předloženého návrhu, s účinností dnem schválení. 

252 
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 16. října 2022 do 22. listopadu 
2022. 

253 
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny na rok 2023, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 22. února, 19. dubna, 
14. června, 13. září a 29. listopadu. 
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III. zamítá 

254 
Žádost                    o prodej pozemku p. č. 24/1 v k. ú. Chudeřice u Bíliny. 

255 
Žádost                    o prodej části pozemku p. č. 1195/1 v k. ú. Bílina. 

IV. rozhodlo 

256 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                 ve výši 93.208 Kč za 
nezaplacené dlužné nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb z důvodu zastavení výkonu 
rozhodnutí. 

257 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za            ve výši 202.586 Kč za 
nezaplacené dlužné nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb z důvodu zastavení výkonu 
rozhodnutí. 

258 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za               ve výši 35.261 Kč za 
nezaplacené dlužné nájemné z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

259 
Vystoupit ze Sdružení lázeňských míst České republiky. Podpisem výpovědi doporučuje 
pověřit starostku města. 

V. volí 

260 
Mgr. Zdeňka Rendla, MBA (BSDN) předsedou finančního výboru a Petra Hříbala (SPD-
Trikolora), Mgr. Tomáše Vandase (Čistá a bezpečná Bílina), Marii Merbsovou (KSČM), Libora 
Bařtipána (ANO 2011), Ing. Petra Rosenkranze (MOJE Bílina), Ing. Mgr. Reného Štěpánka, 
MBA (BSDN), Daniela Hendrycha (Naše Bílina – Svobodní) a Jindřicha Divíška (ODS) členy 
finančního výboru. Zároveň určuje Ing. Michaelu Vrškovou tajemnicí finančního výboru. 

261 
Mgr. Zdeňku Jílkovou (SPD-Trikolora) předsedkyní kontrolního výboru a Romana Sláničku 
(SPD-Trikolora), Ladislava Mrvíka (Čistá a bezpečná Bílina), Jiřího Konárka (KSČM), Štěpána 
Kohlschüttera (ANO 2011), Ing. Jaroslavu Mrázovou (MOJE Bílina), Mgr. Zdeňka Rendla, 
MBA (BSDN), Mgr. Ing. Josefa Dvořáka, Ph.D. (Naše Bílina – Svobodní) a Bc. Irenu Štrálovou 
(ODS) členy kontrolního výboru. Zároveň určuje Kamilu Kronusovou tajemnicí kontrolního 
výboru. 

VI. pověřuje 

262 
Do funkce určeného zastupitele na toto volební období, který bude v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu spolupracovat s pořizovatelem při 
pořizování územně plánovacích dokumentací města Bílina starostku města Mgr. Zuzanu 
Schwarz Bařtipánovou. 
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263  
Ing. Marcelu Dvořákovou jako politika programu Zdravé město. 
 
 

VII. deleguje 
 
264  
Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou na valnou hromadu obchodní společnosti, v níž má město 
Bílina majetkovou účast, tedy na valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská 
společnost, a. s., Teplice, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
a to na volební období 2022–2026. 
 
 

VIII. bere na vědomí 
 
265  
Informaci o realizaci opravy tenisového kurtu č. 2 po dokončení stavebních prací při 
rekonstrukci správního objektu tenisových kurtů. 
 
266  
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. 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Martin Fousek v. r.  
 
 
Mgr. Petr Hazdra v. r.     
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz 
Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

Ing. Karel Matuška v. r. 
místostarosta města 

 


