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Usnesení ze 7. zasedání v roce 2014, 
které se uskutečnilo 4. září 2014 

_____________________________________ 
 

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

I. revokuje 
 
 
158  
Část usnesení zastupitelstva města č. 111 z 19. června 2014, kterým byl schválen záměr 
prodeje části pozemku p. č. 197 o výměře cca 50 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2 
s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku. 
Viz usnesení č. 168. 
 
159  
Usnesení zastupitelstva města č. 99 z 19. června 2014, kterým bylo schváleno uzavření kupní 
smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Liborem Tannertem jako kupujícím, 
kdy předmětem smlouvy byl prodej pozemku p. č.  12/7 o výměře 90 m2 odděleného z pozemku 
p. č. 12/1 dílu b) a z pozemku p. č. 12/7 dílu d) k. ú. Bílina na základě geometrického plánu 
č. 2746-53/2014 za kupní cenu 390 Kč/m2, tj. 35.100 Kč. Podpisem kupní smlouvy byl pověřen 
starosta města. Viz usnesení č. 178. 
 
160  
Usnesení zastupitelstva města č. 100 z 19. června 2014, kterým bylo schváleno uzavření 
směnné smlouvy mezi městem Bílina a panem Jiřím Ježkem, kdy předmětem smlouvy byla 
dle geometrického plánu č. 1791-588/2003 směna pozemku p. č. 1630/89 o výměře 1 369 m2 
odděleného z pozemku p. č. 1630/94 za  p. č. 1630/90 o výměře 753 m2 odděleného 
z pozemků p. č. 1630/85, p. č. 163/86 a p. č. 1630/94 a pozemek p. č. 1630/95 vše v k. ú. 
Bílina. Viz usnesení č. 179. 
 
 

II. ruší 
 

161  
Usnesení zastupitelstva města č. 260 z 12. prosince 2013, kterým bylo schváleno uzavření 
kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností Zámečnictví PROFEKO, 
s. r. o., se sídlem v Bílině, Za Chlumem 772, jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemků p. č. 2231 o výměře 133 m2, p. č 2232 o výměře 178 m2, p. č. 2233/1 o výměře 271 
m2 a p. č. 2233/2 o výměře 21 m2 vše k. ú. Bílina, za kupní cenu 145 Kč/m2, tj. 87.435 Kč, a to 
z důvodu nedodržení 6 měsíční lhůty stanovené pro uhrazení kupní ceny a pro podpis kupní 
smlouvy.   
 
 

III. schvaluje 
 
 
162  
Rozpočtovou změnu č. 133/2014 – přijetí finanční dotace z Operačního programu životního 
prostředí na akci „Hřbitov Bílině – obnova zeleně“ ve výši 193.000 Kč. 
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163  
Rozpočtovou změnu č. 147/2014 – přijetí státní dotace na meliorační činnost ve výši 5.900 Kč 
pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
 
164  
Rozpočtovou změnu č. 149/2014 – přijetí neinvestiční účelové dotace z Programu prevence 
kriminality na víkendové pobyty a tábor OSPOD ve výši 211.000 Kč.  
 
165  
Rozpočtovou změnu č. 151/2014 – přijetí dotace ve výši 175.000 Kč na program Podpora 
terénní práce pro rok 2014 – Společně proti překážkám. 
 
166  
Rozpočtovou změnu č. 153/2014 – přijetí finanční dotace z Operačního programu životního 
prostředí na akci „Sanaci skalního masivu v Důlní ulici“ ve výši 4.276.974,60 Kč. 
 
167  
Rozpočtovou změnu č. 154/2014 – navýšení finančních prostředků rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic ve výši 2.972.000 Kč na předfinancování akce spolufinancované 
z dotačního titulu „Zateplení plavecké haly“. 
 
168  
Záměr prodeje pozemku p. č. 197 o výměře 119 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2. 
 
169  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1470/6 o   výměře 20 m2, p. č. 1470/14 o výměře 29 m2, ideální 
poloviny p. č. 1636/158 o celkové výměře 22 m2, ideální poloviny p. č. 1636/170 o celkové 
výměře 22 m2, p. č. 1636/186 o výměře 25 m2, ideální poloviny p. č. 1636/187 o celkové výměře 
22 m2, p. č. 1636/235 o výměře 22 m2 a p. č. 1636/268 o výměře 24 m2 vše k. ú. Bílina za kupní 
cenu 130 Kč/m2. 
 
170  
Záměr prodeje ideální poloviny pozemku p. č. 2219/18 o celkové výměře 20 m2 a ideální 
polovinu pozemku p. č. 2219/28 o celkové výměře 19 m2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 
110 Kč/m2. 
 
171  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/172 o  výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
90 Kč/m2. 
 
172  
Záměr prodeje pozemku p. č. 401/82 o výměře 32 m2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 
130 Kč/m2. 
 
173  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1826/12 o výměře 6 m2 a p. č. 1825/2 o výměře 7 m2 vše 
k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2.   
 
174  
Záměr prodeje pozemku p. č. 92/2 o výměře 97m2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 275 Kč/m2.   
 
175  
Záměr prodeje pozemku p. č. 269/252 o výměře 153 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2.  
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176  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1748/1 o výměře cca 55 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
200 Kč/m2  s tím, že si žadatel nechá na své náklady zpracovat geometrický plán na oddělení 
pozemku.  
 
177  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 140/2 o výměře cca 1 m2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 
275 Kč/m2.  
 
178  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1630/2 o výměře 46 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 20 Kč/m2 
s předkupním právem pro Základní organizaci č. 6 Českého zahrádkářského svazu Chlum, 
Bílina.    
 
179  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Liborem Tannertem 
jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 12/7 o celkové výměře 90 m2 a paní Petrou 
Hájovskou jako kupující ideální poloviny pozemku p. č. 12/7 o celkové výměře 90 m2 
odděleného z pozemku p. č. 12/1 a p. č. 12/7 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu 
č. 2746-53/2014 za kupní cenu 390 Kč/m2, tj. 35.100 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města.   
 
180  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a panem Jiřím Ježkem, kdy předmětem 
smlouvy je dle geometrického plánu č. 1791-588/2003 směna pozemku p. č. 1630/89 o výměře 
1 369 m2 odděleného z pozemku p. č. 1630/94 za část p. č. 1630/90 díl „a“ o výměře 339 m2 
odděleného z pozemku p. č. 1630/86, část p. č. 1630/90 díl „b“ o výměře 298 m2 odděleného 
z pozemku p. č. 1630/85 a pozemek p. č. 1630/95 vše v k. ú. Bílina. Podpisem směnné 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
181  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Dietmarem 
a Jarmilou Čtrnáctými jako kupujícími ideální poloviny pozemku p. č. 927/24 o celkové výměře 
23 m2, panem Michalem Sloukou jako kupujícím ¼ pozemku p. č. 927/24 o celkové výměře 23 
m2 a paní Petrou Sloukovou jako kupující ¼ pozemku p. č. 927/24 o celkové výměře 23 m2 
za celkovou kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.760 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města.    
 
182  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Janou Kotyzovou jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/42 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina 
za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.640 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
183  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Pavlínou Zemanovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/43 o výměře 22 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.640 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
184  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jaroslavem Matysem 
jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 2219/22 o celkové výměře 20 m2 a panem 
Vlastimilem Rojíkem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 2219/22 o celkové výměře 
20 m2 za celkovou kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 2.200 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města.    
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185  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jiřím a Vilmou 
Bílkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 
2219/25 o celkové výměře 19 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 1.045 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
186  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Ludvíkem Kutákem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 2219/28 
o celkové výměře 19 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 1.045 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
187  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Petrem Šímou jako 
kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 2219/31 o celkové výměře 19 m2, paní Alenou 
Voleníkovou jako kupující 1/6 pozemku p. č. 2219/31 o celkové výměře 19 m2, panem Petrem 
Mokrým jako kupujícím 1/6 pozemku p. č. 2219/31 o celkové výměře 19 m2 a panem 
Miroslavem Šírem jako kupujícím 1/6 pozemku p. č. 2219/31 o celkové výměře 19 m2 za 
celkovou kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 2.090 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města.   
 
188  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Zbyňkem a Zdeňkou 
Královými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2219/37 o výměře 
19 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 2.090 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 
189  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Petrem a Evou 
Hlavničkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2219/39 
o výměře 18 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 

190  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Františkem 
Chrenščem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/146 o výměře 
22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
191  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Zbyňkem a Zdeňkou 
Královými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/46 o výměře 
23 m2, p. č. 23/56 o výměře 22 m2, p. č. 23/163 o výměře 23 m2 a p. č. 23/207 o výměře 24 m2 
vše k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 8.280 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
192  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Zbyňkem a Helgou 
Královými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/210 o výměře 
24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.160 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
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193  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Vladimírou 
Baumgartnerovou jako kupující ideální poloviny pozemku p. č. 1059 o celkové výměře 234 m2 
a panem Robertem Schönem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 1059 o celkové 
výměře 234 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 46.800 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
194  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností ČEZ 
Teplárenská, a. s., se sídlem v Říčanech, Bezručova 2212/30 jako kupujícím, kdy předmětem 
smlouvy je prodej pozemku p. č. 336/9 o výměře 1301 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, pozemku 
p. č. 937/50 o výměře 448 m2 za kupní cenu 275 Kč/m2, pozemku p. č. 1636/38 o výměře 957 
m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, pozemku p. č. 1636/45 o výměře 953 m2 za kupní cenu 275 
Kč/m2, pozemku p. č. 1636/92 o výměře 429 m2 za kupní cenu 200 Kč/m2, pozemku p. č. 
1683/138 o výměře 257 m2 za kupní cenu 120 Kč/m2 vše k. ú. Bílina a pozemku p. č. 380/57 
o výměře 1504 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, pozemku p. č. 380/58 o výměře 751 m2 za kupní 
cenu 130 Kč/m2 vše k. ú. Bílina-Újezd. Celková kupní cena činí 1.088.605 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města.   
 
195  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Stanislavem 
a Hanou Holubovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1194/90 
o výměře 972 m2 odděleného z pozemku p. č. 1194/27 k. ú. Bílina na základě geometrického 
plánu č. 2768-299/2014 za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 194.400 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
196  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Aloisem a Michaelou 
Kružíkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1636/429 
o výměře 13 m2 odděleného z pozemku p. č. 1636/95 k. ú. Bílina na základě geometrického 
plánu č. 2767-50/2014 za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 1.690 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
197  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Bílina jako převodcem a Ústeckým 
krajem se sídlem v Ústí nad Labem, Velká hradební 3118/48 jako nabyvatelem, 
kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p. č. 259/2 o výměře 84 m2. Podpisem 
smlouvy o bezúplatném převodu pověřuje starostu města.  
 
198  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Quang Khanh Buiem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1191 o výměře 559 m2 k. ú. 
Bílina, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 462 v ulici Teplická, Bílina, za kupní 
cenu 1.500.000Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
199  
Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu s názvem „Konsolidace IT města Bíliny“ 
vedeným pod registračním číslem CZ.1.06/2.1.00/22.09362. Podpisem podmínek rozhodnutí 
o poskytnutí dotace pověřuje starostu města. 
 
200  
Přijetí dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci „Zvyšování 
kvality základního vzdělávání na Bílinsku“, Rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo 
č. 15/46/1.1/2014  ve výši 11.853.559,60 Kč, včetně podmínek daných tímto rozhodnutím. 
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201  
Uzavření dohody o partnerské spolupráci mezi městem Bílina a polskou obcí Jaraczewo. 
Podpisem dohody pověřuje starostu města. 
 
 

IV. zamítá 
 
 
202  
Žádost pana Uroše Kukolje o prodej části pozemku p. č. 1194/26 o výměře cca 1310 m2 k. ú. 
Bílina. 
 
203  
Žádost manželů Marka a Mileny Tapšíkových  o prodej pozemku p. č. 1980/1 o výměře 304 m2 
k. ú. Bílina.   
 
 

V. vydává 
 
 
204  
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014 – Požární řád města, dle předloženého návrhu. 
 
 
 

VI. bere na vědomí 
 
 
205  
Nabídku pana Milana Urbana na odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti 605/61200 na 
bytovém domě čp. 752 – 756, Sídliště Za Chlumem, Teplické Předměstí, Bílina, a pozemku p. 
č. 1638 k. ú. Bílina odpovídající bytové jednotce č. 6/754  za kupní cenu 289.000 Kč s tím, 
že o odkoupení nabízeného podílu nemá zájem.  
 
206  
Nabídku pana Jiřího Ludvíka na odkoupení stavby garáže umístěné na pozemku p. č. 2219/8 
k. ú. Bílina, ul. Důlní za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem s tím, že o odkoupení 
nabízené stavby nemá zájem.  
 
 

VII. nezaujalo stanovisko 
 
 
207  
K odvolání Mgr. René Štěpánka z funkce člena Rady města Bíliny. 
 
208  
K odvolání Ing. Františka Poživila z funkce člena Rady města Bíliny. 
 
209  
K odvolání Mgr. Zdeňka Rendla z funkce místostarosty města Bíliny. 
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210  
K vyúčtování hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. pololetí roku 2014. 
 
211  
K činnosti rady města v samostatné působnosti za období od 11.06.2014 do 13.08.2014. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
MUDr. Alena Jelínková   _______________________________ 
 
 

 
 
 
Jaromír Sochor    _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček  
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl  
místostarosta města 

 


