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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 4. zasedání v roce 2017, 
které se uskutečnilo 22. června 2017 

 

Usnesení s termínem č.: 
33  ONI  07.09.  
105  FO  07.09.   
310  RM  průběžně 

___________________________________ 
 

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

I. schvaluje 
 
80  
Rozpočtovou změnu č. 46/2017 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci 16–
30 Zateplení areálu pošty lokalita Chlum v celkové výši 4.000.000 Kč z přebytku hospodaření. 
 
81  
Rozpočtovou změnu č. 52/2017 – přijetí neinvestiční dotace z kapitoly Úřadu vlády ČR na 
program Podpora terénní práce na rok 2017, ve výši 300.000 Kč. 
 
82  
Rozpočtovou změnu č. 64/2017 – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Programu 
prevence kriminality na rok 2017 ve výši 159.000 Kč na zajištění víkendových pobytů a tábora 
OSPOD. 
 
83  
Rozpočtovou změnu č. 70/2017 – přesun finančních prostředků ve výši 1.350.000 Kč 
z přebytku hospodaření, za účelem uhrazení finanční náhrady Dopravnímu podniku měst 
Chomutova a Jirkova, a. s., ve věci dohody o narovnání sporů souvisejících s veřejnou 
zakázkou s názvem „Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě 
Bílina v režimu veřejné linkové dopravy“, zadávané v roce 2011. 
 
84  
Rozpočtovou změnu č. 79/2017 – přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 1.617.000 Kč na 
výkon agendy sociálně právní ochrany dětí v roce 2017, kterou poskytuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
 
85  
Rozpočtovou změnu č. 80/2017 – přijetí dotace na výkon sociální práce ve výši 2.394.000 Kč 
v roce 2017, kterou poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Krajského 
úřadu Ústeckého kraje. 
 
86  
Rozpočtovou změnu č. 84/2017 – přijetí dotace ve výši 451.000 Kč a přesun finančních 
prostředků v rámci schváleného rozpočtu Městské policie Bílina ve výši 86.000 Kč na realizaci 
projektu „Asistent prevence kriminality“ z programu Prevence kriminality MVČR 2017. 
 
87  
Rozpočtovou změnu č. 87/2017 – navýšení rozpočtu na akci odboru nemovitostí a investic 
„Rekonstrukce a rozdělení bytu v Břežánské ulici č. p. 49“ ve výši 2.000.000 Kč z přebytku 
hospodaření. 
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88  
Záměr bezúplatného převodu panelů infostezky v areálu Kyselka do vlastnictví města Bílina. 
 
89  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 24/6 o výměře cca 50 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní 
cenu 120 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 
oddělení pozemku. 
 
90  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 639 o výměře cca 300 m2 k. ú. Bílina za dohodnutou kupní 
cenu 130 Kč/m2 s tím, že žadatelé zajistí stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR k 
vybudování napojení pozemku p. č. 639 na pozemní komunikaci umístěnou na pozemku p. č. 
623/1 k. ú. Bílina a nechají na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na oddělení 
pozemků a projektovou dokumentaci ke zřízení tohoto sjezdu, který následně vybudují na 
vlastní náklady. V případě vydání zamítavého stanoviska Policie České republiky k vybudování 
dalšího sjezdu bude usnesení o záměru prodeje části pozemku p. č. 639 k. ú. Bílina zrušeno. 
 
91  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/102 o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
dle cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 90 Kč/m2. 
 
92  
Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 1932/13 k. ú. Bílina nacházející se pod místní 
komunikací z majetku České republiky – BALMED Praha, státní podnik, Praha, Lysolajské 
údolí 15/53 do majetku města Bíliny. 
 
93  
Záměr prodeje pozemků p. č. 1303/4, 1303/5, 1303/6, 1303/9 k. ú. Bílina. 
 
94  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Brunem a Hanou 
Hamakovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/2 o výměře 
25 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu vycházející z cenové mapy města Bíliny 120 Kč/m2, 
tj. 3.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
95  
Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Bílina 
jako prodávajícím a stranou oprávněnou z věcného břemene a MUDr. Annou Gelčinskou jako 
kupující a stranou povinnou z věcného břemene, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 1194/94 o výměře 673 m2 oddělený z pozemku p. č. 1194/26 díl „a“ a p. č. 1194/28 díl „b“ 
k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2937–33/2016 zpracovaného geodetickou 
kanceláří GEOTEP Müller Erich, Ruská 1051/6, Teplice, za kupní cenu vycházející z cenové 
mapy 200 Kč/m2, tj. 134.600 Kč, a zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v právu 
zřídit, provozovat a udržovat kabelové vedení veřejného osvětlení a lampu veřejného 
osvětlení. Služebnost je zřizována bezúplatně a na dobu neurčitou. Podpisem kupní smlouvy 
a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pověřuje starostu města. 
 
96  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jaroslavem a Márií 
Nájemníkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 269/122 dílu 
„a“ o výměře 28 m2 odděleného z pozemku p. č. 269/122 a pozemku p. č. 269/191 dílu „b“ 
o výměře 12 m2 odděleného z pozemku p. č. 269/191 vše k. ú. Bílina na základě 
geometrického plánu č. 2963–14/2017 zpracovaného panem Jakubem Charvátem, Razice 56, 
Hrobčice, za kupní cenu vycházející z cenové mapy 200 Kč/m2, tj. 8.000 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města. 
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97  
Uzavření dohody o ukončení smlouvy o spolufinancování akce: Syčivka, ř. km 0, 707 – (Bílina) 
– úprava koryta u okálů v Žižkově údolí (protipovodňová opatření) mezi městem Bílina 
a Povodím Ohře. Podpisem dohody pověřuje starostu města. 
 
98  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem a: 
a) Základní školou Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, 

jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku, 6 ks notebooků Toshiba 
Satellite v celkové pořizovací hodnotě 62.799 Kč, 

b) Základní školou Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, 
jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku, 6 ks notebooků Toshiba 
Satellite v celkové pořizovací hodnotě 62.799 Kč, 

c) Základní školou Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, jako 
nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku, 6 ks notebooků 
Toshiba Satellite v celkové pořizovací hodnotě 62.799 Kč, 

d) Základní školou Čestmíra Císaře, Hostomice, okres Teplice, příspěvková organizace, jako 
nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku, 6 ks notebooků 
Toshiba Satellite v celkové pořizovací hodnotě 62.799 Kč. 

Podpisem smluv pověřuje starostu města. 
 
99  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Městskými technickými službami Bílina jako nabyvatelem, v celkové výši 3.985.442,94 Kč, 
kdy předmětem bezúplatného převodu jsou dětská hřiště a herní prvky. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
100  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a společností Arkadie, o. p. s., jako příjemcem, na projekt „Pravidelná doprava osob se 
zdravotním postižením“, ve výši 100.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
101  
Uzavření dohody o narovnání, případně soudního smíru, s Dopravním podnikem měst 
Chomutova a Jirkova, a. s., s úhradou částky ve výši 1.350.000 Kč se splatností 
do 30.06.2017, za předpokladu, že Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova vezme zpět 
všechny žaloby podané ve věci plnění zakázky z roku 2011, vedené u Okresního soudu 
v Teplicích a že vezme zpět návrh na přezkoumání úkonů zadavatele podaný u Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže. V případě, že by složená kauce stěžovateli Dopravního 
podniku měst Chomutova a Jirkova nebyla celá vrácena, bude se podílet na úhradě poměrné 
části, kterou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stěžovateli nevrátí. Náklady všech 
soudních řízení si ponese Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova ze svého. 
 
102  
Zakoupení pracovního vozidla pro Městské technické služby Bílina na leasing s první splátkou 
ve výši 1.000.000 Kč a zároveň souhlasí s využitím rezervního fondu Městských technických 
služeb Bílina na zaplacení první splátky vč. dalších leasingových splátek. 
 
103  
Účetní závěrku města Bíliny k 31.12.2016. 
 
104  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 25.04.2017 do 06.06.2017. 
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II. souhlasí 
 
105  
S celoročním hospodařením města Bíliny za rok 2016 s výhradami. Přijímá opatření k nápravě 
zjištěných chyb a nedostatků dle přílohy „Zpráva o přijatých opatřeních k odstranění 
nedostatků“ a zároveň ukládá vedoucí finančního odboru vypracovat vnitřní směrnici o vedení 
pohledávek dle bodu 2 této zprávy.       FO – 07.09. 
 

 

III. vydává 
 
106  
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 

 

IV. bere na vědomí 
 
107  
Informaci odboru nemovitostí a investic o možnosti bezúplatného převodu části pozemku p. č. 
70 k. ú. Chudeřice u Bíliny s tím, že uvedený pozemek není pro město potřebný. 
 
108  
Informaci odboru nemovitostí a investic o průběhu plnění usnesení zastupitelstva města č. 33 
k investiční akci 60–29 (2010–2015) „RD pod Bořněm“ – prověření výše zmařených nákladů 
právním zástupcem města a zároveň předložení záměru prodeje této investiční akce. Zároveň 
schvaluje prodloužení termínu plnění tohoto usnesení, a to do 07.09.2017. 
 
109  
Postup projednávání „Strategie pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině, Teplické 
předměstí“. 
 
110  
Informaci stavebního úřadu a životního prostředí – úřadu územního plánování, o pořízení 
Územní studie pro lokalitu Teplické Předměstí. 
 
111  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 283 z 22.10.2015, kterým bylo radě města uloženo 
průběžně informovat zastupitelstvo města o jednotlivých krocích vedoucích ke zrušení 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v likvidaci, a zároveň bere na vědomí 
ukončení likvidace k 31.05.2017. 
 
112  
Dopis Ing. Ireny Bělohlávkové ohledně nespokojenosti se smutečním obřadem, který se konal 
19.05.2017 v obřadní síni bílinského hřbitova. 
 
113  
Zápis z jednání finančního výboru z 19.06.2017. 
 
114  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 12.06.2017, včetně zprávy z kontroly plnění plánu 
vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Bílina. 
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Ověřovatelé zápisu: 
  
Ing. Petr Rosenkranz v. r.   
 
 
 
 
 
Václav Mojžiš v. r.     
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r. 
místostarostka města 

 
 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 

 
 
 
 


