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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 2. zasedání v roce 2016, 
které se uskutečnilo 3. března 2016 

 

Usnesení s termínem č.: 
309  Taj.  14.04.   308  MS  30.06.  
32  ONI  23.06.   281  RM  2016 
33  FO  23.06.   283  RM  průběžně 
15  FO  30.06.   310  RM  průběžně 
   

______________________________________ 
 

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

I. revokuje 
 

12  

Usnesení zastupitelstva města č. 6 z 28.01.2016, kterým byl schválen záměr prodeje 
nepotřebného movitého OA Škoda Fabia Classic 1.2 za nejvyšší cenu dle obálkové metody, 
s vyvolávací cenou stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 46.900 Kč. Viz usnesení č. 15. 

 
 

II. ruší 
 

13  

Usnesení zastupitelstva města č. 168 z 05.09.2013, kterým bylo schváleno uzavření kupní 
smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem 
v Ústí nad Labem, Klíšská 940, jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy byl prodej pozemku 
p. č. 1683/2 o výměře 195 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu dle znaleckého posudku, která činí 
52.240 Kč. 
 
14  

Usnesení zastupitelstva města č. 100 z 29.04.2015, kterým bylo vzato na vědomí nedodržení 
termínu pro podpis kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny pozemku p. č. 1683/2 o výměře 
195 m2 k. ú. Bílina a opětovnou žádost společnosti RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí 
nad Labem, Klíšská 940 o koupi tohoto pozemku. Zároveň potvrdili platnost usnesení č. 168 
z 5. září 2013, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako 
prodávajícím a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy byl prodej pozemku p. č. 1683/2 o výměře 195 m2 k. ú. 
Bílina, za kupní cenu dle znaleckého posudku, která činí 52.240 Kč. 
 
 

III. ukládá 
 

15  

Vedoucí finančního odboru připravit prodej nepotřebného movitého majetku OA Škoda Fabia 
Classic 1.2 prostřednictvím autobazaru, případně internetového autobazaru, za cenu 
dle znaleckého posudku ve výši 46.900 Kč, s termínem do 30.06.2016. 
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IV. schvaluje 
 

16  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1683/2 o výměře 195 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 52.240 Kč. 
 
17  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 873 o výměře cca 500 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
100 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na 
oddělení pozemku. 
 
18  

Záměr prodeje pozemku p. č. 23/98 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
90 Kč/m2. 
 
19  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jaroslavem 
Kovačkou a paní Martinou Michálkovou jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemku do podílového spoluvlastnictví, a to p. č. 873/6 o výměře 417 m2 oddělené z pozemku 
p. č. 873 k. ú. Bílina, na základě geometrického plánu č. 2857-401/2015 zpracovaného 
společností KS GEODEZIE, s. r. o., Teplice za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. 41.700 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
20  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Zbyňkem a Zdeňkou 
Královými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/79 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. 
 
21  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Miroslavou Ryjáčkovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/177 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. 
 
22  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Lubomírem Uherem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/204 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. 
 
23  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Fotbalovým klubem Bílina jako příjemcem, na údržbu trávníku v roce 
2016. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
24  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 204.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a SK HC Draci Bílina jako příjemcem, na pronájem ledové plochy v roce 
2016 jako účelové dotace, jejíž podmínkou je zaslání finančních prostředků přímo Městským 
technickým službám Bílina, příspěvkové organizaci, která má budovu zimního stadionu 
ve správě. Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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25  
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Bílina a městem Duchcov, jejímž předmětem 
je poskytování měřiče rychlosti městu Duchcov na rok 2016. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
26  
Úpravu vyhrazené působnosti 1. místostarostce města pro věci neinvestiční, Mgr. Veronice 
Horové, následovně:  

 odbor sociálních věcí a zdravotnictví,  

 odbor školství, kultury a sportu,  

 obecní živnostenský úřad. 
 
27  
Úpravu vyhrazené působnosti 2. místostarostce města pro věci investiční, Mgr. Zuzaně 
Bařtipánové, následovně:  

 finanční odbor,  

 odbor stavebního úřadu a životního prostředí,  

 odbor nemovitostí a investic,  

 odbor dopravy. 
 
28  
Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2016, dle předloženého návrhu. 
 
29  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 28.01.2016 do 09.02.2016. 
 
 

V. souhlasí 
 

30  
S novým uspořádáním pozemků p. p. č. 10001/1 /ostatní plocha/ostatní komunikace/ o výměře 
1 767 m2, p. p. č. 10001/2 /ostatní plocha/ostatní komunikace/ o výměře 3 628 m2, p. p. č. 
10001/3 /ostatní plocha/ostatní komunikace/ o výměře 466 m2, p. p. č. 10001/4 /ostatní 
plocha/ostatní komunikace/ o výměře 359 m2, p. p. č. 10001/5 /ostatní plocha/ostatní 
komunikace/ o výměře 242 m2, p. p. č. 10001/6 /ostatní plocha/ostatní komunikace/ o výměře 
254 m2, p. p. č. 10001/7 /ostatní plocha/ostatní komunikace/ o výměře 373 m2 v k. ú. Bílina, 
dle návrhu Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka 
Teplice. Podpisem soupisu nových pozemků pověřuje starostu města. 
 
 

VI. pověřuje 
 

31  
Mgr. Veroniku Horovou, 1. místostarostku města pro věci neinvestiční, podpisem 
„Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci kraje s obcemi ve věci provozu Geoportálu územně 
analytických podkladů Ústeckého kraje mezi Ústeckým krajem a obcemi s rozšířenou 
působností při územně plánovací činnosti na území Ústeckého kraje“. 
 
32  
Vedoucí organizační složky Kulturní centrum Bílina, Informační centrum Bílina a Městská 
knihovna Bílina uzavíráním a podepisováním smluv o uměleckém vystoupení a smluv 
o krátkodobém pronájmu movitých nebo nemovitých věcí. 
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VII. bere na vědomí 
 

33  
Informace odboru nemovitostí a investic k investiční akci 6-029 (2010-2015) „RD pod Bořněm“ 
s tím, že výše zmařených nákladů bude prověřena právním zástupcem města a zároveň 
ukládá vedoucímu odboru nemovitostí a investic připravit záměr prodeje investiční akce 6-029 
(2010-2015) „RD pod Bořněm“. Součástí materiálu bude i předpokládaná výše nákladů na 
dokončení této akce.  
 
34  
Zprávu vedoucí finančního odboru týkající se žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro rok 
2016 s tím, že na výzvu nebylo občany reagováno a zároveň ukládá vedoucí finančního odboru 
vypracovat nová pravidla pro poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení pro rok 2017.  
 
35  
Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Bílina v roce 2015. 
 
36  
Zápis z jednání finančního výboru z 29.02.2016. 
 
37  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 29.02.2016. 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Marie Merbsová v. r. 
   
 
 
 
 
Ing. Petr Rosenkranz v. r. 
  
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. Mgr. Veronika Horová v. r. Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
starosta města 1. místostarostka města 2. místostarostka města 

 

 
 


