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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 v roce 2016, 
které se uskutečnilo 3. listopadu 2016 

 

Usnesení s termínem č.: 
33  ONI  31.03.   283  RM  průběžně 
91  RM  31.12.   310  RM  průběžně 

_____________________________________ 
 

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

 

I. schvaluje 
 
193  
Rozpočtovou změnu č. 186/2016 – přijetí dotace od Ministerstva kultury České republiky 
v celkové výši 400.000 Kč na akce „Rehabilitace kamenné obruby kašny se sochou 
sv. Floriána“ a „Oprava východní a západní fasády bývalého hotelu Praha, Mírové náměstí 
čp. 46“. 
 
194  
Rozpočtovou změnu č. 201/2016 – přijetí zálohy na neinvestiční dotaci od Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na 
projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku“ ve výši 627.000 Kč a úpravu rozpočtu 
podílu města v rámci projektu dle předpokládaného čerpání v průběhu roku 2016. 
 
195  
Rozpočtovou změnu č. 202/2016 – přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 436.000 Kč na 
úhradu výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev krajů, kterou poskytlo Ministerstvo 
financí prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
 
196  
Rozpočtovou změnu č. 203/2016 – přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 51.000 Kč na 
podporu sociálních služeb v oblasti pečovatelské služby v roce 2016, kterou poskytuje Ústecký 
kraj. 
 
197  
Záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže p. č. 401/73 o výměře 28 m2 k. ú. Bílina-Újezd 
do podílového spoluvlastnictví za kupní cenu vycházející z cenové mapy stavebních pozemků 
města Bíliny 130 Kč/m2. 
 
198  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1135 o výměře cca 15 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
vycházející z cenové mapy pozemků 200 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady 
vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 
 
199  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Urošem Kukoljem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1194/92 o výměře 1 228 m2 
oddělené z pozemku p. č. 1194/26 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2880-
2501/2016 zpracovaného společností GEOTEP, Müller Erich, Ruská 1051/6, Teplice, za kupní 
cenu vycházející z cenové mapy stavebních pozemků 200 Kč/m2, tj. 245.600 Kč, navýšenou 
o náklady spojené s prodejem nemovitosti. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
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200  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Janou Ziegelheimovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2171 o výměře 676 m2 k. ú. 
Bílina za sjednanou kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 87.880 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
201  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností Zámečnictví 
PROFEKO, s. r. o., IČ 273 43 804, Sídliště Za Chlumem 772, Bílina jako kupujícím, kdy 
předmětem smlouvy je prodej pozemku 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 k. ú. Bílina za kupní cenu 
vycházející z cenové mapy stavebních pozemků 145 Kč/m2, tj. 87.435 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
202  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Petrem 
Jakubcem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/192 o výměře 
23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu vycházející z cenové mapy stavebních pozemků 90 Kč/m2, 
tj. 2.070 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
203  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jiřím 
Schambergerem ml. jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2177/4 
o výměře 20 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu vycházející z cenové mapy stavebních pozemků 
200 Kč/m2, tj. 4.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
204  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Pavlem Vackem jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 441/2 o výměře 118 m2 
odděleného z pozemku p. č. 441 k. ú. Bílina, za kupní cenu vycházející z cenové mapy 
stavebních pozemků 275 Kč/m2, tj. 32.450 Kč, a prodej pozemku p. č. 442/4 o výměře 13 m2 
odděleného z pozemku p. č. 442/2 k. ú. Bílina, za sjednanou kupní cenu 40 Kč/m2, tj. 520 Kč. 
Pozemky byly odděleny na základě geometrického plánu č. 2900-102/2016 vyhotoveného 
panem Martinem Lankem, Teplice. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
205  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Vladislavem 
a Venuší Soukupovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 442/2 
o výměře 317 m2 odděleného z pozemku p. č. 442/2 k. ú. Bílina na základě geometrického 
plánu č. 2900-102/2016 vyhotoveného panem Martinem Lankem, Teplice, za sjednanou kupní 
cenu 40 Kč/m2, tj. 12.680 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
206  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Antonínem Kohnem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1069/16 o výměře 21 m2 
odděleného z pozemku p. č. 1069/1 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2902-
14/2016 vyhotoveného panem Jakubem Charvátem, Razice 56, Hrobčice, za kupní cenu 
vycházející z cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 200 Kč/m2, tj. 4.200 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
207  
Uzavření kupní smlouvy mezi Státním statkem Jeneč, s. p., v likvidaci, Třanovského 622/11, 
Praha 6-Řepy, jako prodávajícím a městem Bílinou jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy 
je prodej pozemku p. č. 1666/6 o výměře 3 911 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem na částku 295.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovité věci. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
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208  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jaroslavem 
Sommerem jako kupujícím, kdy předmětem prodeje je ojeté motorové vozidlo Citroen 
HYMERMOBIL E510 (mobilní služebna) za cenu dle obálkové metody ve výši 276.000 Kč. 
Druhým v pořadí je pan Libor Šípek za cenu 264.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
209  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 90.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací LAWEN TENIS KLUB Bílina jako příjemcem na činnost 
klubu, pořádání akcí, turnajů a pronájem tenisové haly v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy 
rady města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
210  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Atletický klub Bílina jako příjemcem na odměny trenérů 
ligových družstev, kalorné závodníkům, nákup jednotného sportovního oblečení a atletického 
náčiní pro dospělé v prosinci 2016. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
211  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 30.08.2016 do 18.10.2016. 
 
 

II. zamítá 
 

212  
Nabídku pana Stanislava Sýkory o prodej pozemku p. č. 387/7 k. ú. Bílina. 
 
213  
Žádost manželů Kovačových o prodej části pozemku p. č. 1727/47 k. ú. Bílina. 
 
214  
Žádost paní Jitky Čejkovské o prodej pozemku p. č. 639 k. ú. Bílina. 
 
215  
Žádost pana Josefa Veselého o prodej části pozemku p. č. 802 a části p. č. 804/4 k. ú. Bílina. 
 
216  
Žádost paní Jitky Brožkové o prodej pozemku p. č. 394 k. ú. Bílina-Újezd. 
 
217  
Žádost manželů Langhammerových o prodej části pozemku p. č. 269/1 o výměře cca 30 m2 
k. ú. Bílina. 
 
218  
Žádost pana Jiřího Bully o prodej celého i části pozemku p. č. 704 k. ú. Bílina. 
 
219  
Žádost organizace Draci Bílina, o. s., o poskytnutí dotace ve výši 240.500 Kč na nákup 
zápasových dresů, štulpen a tréninkových dresů pro všechna mládežnická družstva v období 
od 01.05.2016 do 31.12.2016. 
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III. bere na vědomí 
 
220  
Dotaz člena zastupitelstva města, Mgr. Zdeňka Rendla, MBA, týkající se odvolání jednatele 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, včetně písemné odpovědi. 
 
221  
Nabídku společnosti Bílina Holdings, s. r. o., na výkup pozemku p. č. 159 o výměře 892 m2 
k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba čp. 9 Bílina, a ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit 
aktuální znalecký posudek na stanovení aktuální ceny obvyklé. Zároveň ukládá radě města 
připravit možnost využití této nemovité věci a vedoucímu stavebního úřadu a životního 
prostředí zajistit posudek památkářů. 
 
222  
Informaci odboru nemovitostí a investic o průběhu plnění usnesení zastupitelstva města č. 33 
k investiční akci 60-29 (2010-2015) „RD pod Bořněm“ – výše zmařených nákladů bude 
prověřena právním zástupcem města a zároveň bude předložen záměr prodeje investiční akce 
60-29 (2010-2015) „RD pod Bořněm“. Součástí materiálu bude i předpokládaná výše nákladů 
na dokončení této akce. Plnění usnesení trvá. Předpokládaný termín splnění je první čtvrtletí 
roku 2017. 
 
223  
Zápis z jednání finančního výboru z 31.10.2016. 
 
224  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 24.10.2016 a zároveň schvaluje doplnění plánu činnosti 
kontrolního výboru o kontrolu č. 6/2016 – kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva města 
a dodržování § 38 zákona o obcích – hospodaření obce, a o kontrolu č. 7/2016 – kontrola 
revitalizace dětských hřišť v roce 2016. 
 

IV. stahuje z programu 
 
225  
Materiál č. 995 – žádost pana Miroslava Chrousta o prodej části pozemku p. č. 35/5 k. ú. Bílina 
s tím, že materiál bude po doplnění opětovně předložen na prosincovém zastupitelstvu města. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Pavel Prchal v. r. 
 
 
 
 
Ing. Jindřich Brunclík v. r. 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. Mgr. Veronika Horová v. r. Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 

starosta města 1. místostarostka města 2. místostarostka města 
 

 
 


