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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 6. zasedání v roce 2016, 
které se uskutečnilo 8. září 2016 

 

Usnesení s termínem č.: 
33  ONI  23.06.   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. revokuje 
 
149  
Usnesení č. 113 z 23.06.2016, kterým byl schválen záměr prodeje celého pozemku p. č. 442/2 
o výměře 330 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 40 Kč/m2 a zároveň zamítnuta žádost pana Vacka 
o prodej části pozemku o výměře 13 m2. Viz usnesení č. 172. 
 
 

II. schvaluje 
 
150  
Rozpočtovou změnu č. 136/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
ve výši 400.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a organizací Fotbalový klub Bílina 
jako příjemcem na zajištění nákladů spojených s účastí týmu „A mužstva dospělých“ v soutěži 
krajského přeboru v roce 2016. Bude hrazeno z přebytku hospodaření. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
151  
Rozpočtovou změnu č. 137/2016 – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České 
republiky z Programu prevence kriminality na rok 2016 ve výši 105.000 Kč na zajištění 
víkendových pobytů a tábora OSPOD. 
 
152  
Rozpočtovou změnu č. 138/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
ve výši 400.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a organizací „SK HC Draci Bílina“ 
jako příjemcem na náklady spojené s účastí v II. národní hokejové lize ČR v roce 2016. Bude 
hrazeno z přebytku hospodaření. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
153  
Rozpočtovou změnu č. 139/2016 – přijetí dotace ve výši 346.000 Kč a přesun finančních 
prostředků v rámci schváleného rozpočtu městské policie ve výši 69.000 Kč na realizaci 
projektu „Asistent prevence kriminality“ z programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR 
2016. 
 
154  
Rozpočtovou změnu č. 149/2016 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a společností Severočeské doly, a. s., jako dárcem. Předmětem smlouvy 
je poskytnutí finančního daru v celkové výši 1.750.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
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155  
Rozpočtovou změnu č. 156/2016 – přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost 
na projekt „Dětské kluby při základních školách v Bílině“ ve výši 2.109.549,02 Kč. 
 
156  
Rozpočtovou změnu č. 157/2016 – přijetí druhé splátky neinvestiční účelové dotace ve výši 
1.600.000 Kč na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí v roce 2016, kterou poskytlo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
 
157  
Uzavření darovacích smluv mezi městem Bílina jako dárcem a těmito sportovními 
organizacemi jako obdarovanými, jejichž předmětem je poskytnutí peněžitého daru, pro:  
a) Fotbalový klub Bílina ve výši 60.000 Kč na pořízení materiálního vybavení pro děti 

a mládež v roce 2016,  
b) SK Bílina, z. s., ve výši 25.000 Kč na podporu přípravy a realizaci sportovních projektů 

v roce 2016,  
c) LAWEN TENIS KLUB Bílina ve výši 30.000 Kč na podporu přípravy a realizaci sportovních 

projektů v roce 2016.  
Bude hrazeno z finančního daru od Severočeských dolů, a. s. Podpisem smluv pověřuje 
starostu města. 
 
158  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a manželi Karlem a Blankou 
Vaněčkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/239 
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. 
 
159  
Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Bílina, jako příjemcem dotace 
a Euroregionem Krušnohoří, jako poskytovatelem na projekt „Partnerství bez bariér věku 
i národnosti“ ve výši 7.216,55 EUR. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
160  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti města 
Bílina městskou autobusovou dopravou uzavřené 12.10.2015. Podpisem smlouvy pověřuje 
místostarostku města. 
 
161  
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VI/6018/2016/UL 
na stavbu s názvem „Přípojka plynu Mostecká č. p. 374, Bílina, s. p. č. 2003/4, k. ú. Bílina“, 
která se dotkne pozemku p. č. 2087/1 k. ú. Bílina, vedeném na LV 7471 pro Ústecký kraj, 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje a komunikace č. III/2538, mezi Ústeckým Krajem, 
zastoupeným příspěvkovou organizací Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, se sídlem 
Ruská 260, Dubí 3, PSČ 41703 jako budoucím povinným a městem Bílina jako budoucím 
oprávněným. Obsahem věcného břemene bude právo zřízení, provozování, udržování 
a provádění úprav uvedeného zařízení včetně vstupu a vjezdu v souvislosti s již jmenovanými 
právy na předmětný pozemek. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada 
bude provedena jednorázově za dohodnutou částku určenou podle ceníku schváleného 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 z 22.12.2010, který je nedílnou 
součástí této smlouvy, k úhradě bude připočtena DPH. Zastupitelstvo města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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162  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 390.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Klubem rybolovné techniky jako příjemcem na realizaci projektu „Oprava 
těles hrází Dřínecké a Radovesické nádrže v Bezovce“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
163  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a společností AGC 
Automotive Czech, a. s., jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemků v k. ú. 
Chotějovice, a to p. č. 188/50 /ostatní plocha – ostatní komunikace/ o výměře 1116 m2 
oddělené z p. č. 188/47 na základě geometrického plánu č. 439-7033/2016 zpracovaného 
společností Geodézie Alfa, s. r. o., Krupka; p. č. 415/1 /ostatní plocha – jiná plocha/ o výměře 
137 m2; p. č. 415/15 /ostatní plocha - jiná plocha/ o výměře 451 m2 oddělené z p. č. 415/2 a p. 
č. 415/16 /ostatní plocha – jiná plocha/ o výměře 1 702 m2 oddělené z p. č. 415/3 na základě 
geometrického plánu č. 441-7033/2016 zpracovaného společností Geodézie Alfa, s. r. o., 
Krupka; p. č. 415/4 /ostatní plocha – jiná plocha/ o výměře 392 m2; p. č. 424 /zastavěná plocha 
a nádvoří/ o výměře 99 m2; p. č. 76/37 /ostatní plocha – manipulační plocha/ o výměře 
11 333 m2 za cenu obvyklou 822.420 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 1253-009/2016 
navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí, které činí 10.000 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
164  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a paní Annou Zweschperovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/171 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. 
 
165  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a panem Jiřím Zikmundem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1304/8 o výměře 194 m2 
oddělené z pozemku p. č. 1304/1 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2134-
211/2006 zpracovaného společností GEOTEP – Müller Erich, Teplice, za kupní cenu 
200 Kč/m2, tj. 38.800 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
166  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a manželi Romanem a Janou 
Reichelovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 873/8 o výměře 
649 m2 oddělené z pozemku p. č. 873/5 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2897-
9/2016 zpracovaného Martinem Lankem, Teplice, za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. 64.900 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
167  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 61/16/4120 
mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodcem a městem 
Bílinou jakou nabyvatelem, kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod spoluvlastnického 
podílu o velikosti ideální 1/6 pozemku p. č. 1826/13 o celkové výměře 125 m2 k. ú. Bílina. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
168  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2177/4 o výměře 20 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2. 
 
169  
Záměr prodeje 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 vše k. ú. Bílina za minimální kupní cenu 
145 Kč/m2. 
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170  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1851 o výměře cca 1 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
275 Kč/m2. 
 
171  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/192 o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
90 Kč/m2. 
 
172  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 442/2 o výměře 317 m2 a části pozemku p. č. 442/2 
o výměře 13 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 40 Kč/m2. 
 
173  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/182 o výměře cca 12 m2 a části pozemku p. č. 345/2 
o výměře cca 42 m2 vše k. ú Bílina za cenu 200 Kč/m2. 
 
174  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1069/1 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
200 Kč/m2. 
 
175  
Vyjmutí pozemku p. č. 1681/34 o výměře 514 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če; p. č. 
1681/35 o výměře 541 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/37 o výměře 780 m2, 
jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p. č. 1681/48 o výměře 509 m2, p. č. 1681/49 o 
výměře 75 m2 oba oddělené z pozemku p. č. 1681/1, pozemku p. č. 1681/50 o výměře 630 
m2, p. č. 1681/51 o výměře 1 856 m2 oba oddělené z pozemku p. č. 1681/33, pozemku p. č. 
1681/53 o výměře 900 m2 odděleného z pozemku p. č. 1681/38 vše k. ú. Bílina ze správy 
Městských technických služeb Bílina. Pozemky byly odděleny na základě geometrického plánu 
č. 2859-256/2015 zpracovaného panem Martinem Lankem, Teplice. 
 
176  
Výkup spoluvlastnických podílu ideální 1/6, ideální 1/6 a ideální 1/2 pozemku p. č. 1826/13 
o celkové výměře 125 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 28.646 Kč. Podpisem smluv 
o výkupu pověřuje starostu města. 
 
177  
Odpis nedobytné pohledávky za: 
a) pana Romana Beníška ve výši 102.150 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
b) pana Aloise Doležela ve výši 55.035 Kč za nezaplacené dlužné nájemné. 
 
178  
Odeslání písemné nabídky Ministerstvu financí ČR na uplatnění předkupního práva 
na zdravotnické zařízení v celkové pořizovací ceně 311.595 Kč, užívané společností Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, ke koupi za cenu 1 Kč na základě smlouvy 
o bezúplatném převodu majetku zdravotnického zařízení do vlastnictví obce, uzavřené 
dle zákona č. 92/1991 Sb., a dohody o zajištění závazků a smlouvy o zřízení předkupního 
práva z 30.11.2005 mezi Fondem národního majetku České republiky a městem Bílina. 
 
179  
Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Snížení 
energetické náročnosti ZUŠ Bílina“. 
 
180  
Podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt 
„Konsolidace IT města Bílina II“. 
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181  
Strategický plán rozvoje města Bílina na roky 2016-2023. 
 
182  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 14.06.2016 do 09.08.2016. 
 
 

III. zamítá 
 

183  
Žádost společnosti TREI Real Estate Czech Republic, s. r. o., o prodej pronajatých pozemků 
části p. č. 12/4, p. č. 12/5 a části p. č. 12/12 k. ú. Bílina u prodejny Penny Market. 
 
184  
Žádost Vlastimila a Kláry Aubrechtových o prodej části pozemku p. č. 2372/8 a části p. č. 
2432/20 o celkové výměře cca 350 m2 k. ú. Bílina. 
 
 

IV. bere na vědomí 
 
185  
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. Odbor nemovitostí a investic předloží informace o plnění usnesení 
č. 33 na dalším zasedání zastupitelstva města, které se koná 03.11.2016. 
 
186  
Informaci o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2016. 
 
187  
Informaci odboru dotací a projektů o možnosti čerpání dotace na odkup objektu ul. Sídliště 
Za Chlumem čp. 815 – Teplárny Za Chlumem – od společnosti ČEZ Teplárenská, a. s. (plnění 
usnesení zastupitelstva města č. 140). 
 
188  
Informaci ředitele městské policie o odstoupení zájemce od koupě ojetého motorového vozidla 
Citroen HYMERMOBIL E510 a pověřuje ředitele městské policie nabízet ojeté motorové 
vozidlo Citroen HYMERMOBIL E510 prostřednictvím inzertních serverů a autobazarů za cenu 
dle záměru schváleného zastupitelstvem města z 14.04.2016, usnesením č. 56 (220.000 Kč). 
Zastupitelstvo města zároveň ruší usnesení č. 130 z 23.06.2016, kterým bylo schváleno 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Milanem Razimem, 
bytem Louny, jako kupujícím. 
 
189  
Zápis z jednání finančního výboru z 05.09.2016. 
 
190  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 05.09.2016 a zároveň schvaluje doplnění plánu činnosti 
kontrolního výboru o kontrolu č. 4/2016 – kontrola postupu odvolání vedoucí městské knihovny 
a o kontrolu č. 5/2016 – kontrola rekonstrukce bytů v domech se soustředěnou pečovatelskou 
službou, včetně chodníků. 
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191  
Nabídku manželů Tunkových na převod pozemku p. č. 2085/1 k. ú. Bílina včetně vybudované 
komunikace a veřejného osvětlení s tím, že ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit dva 
aktuální znalecké posudky na stanovení ceny obvyklé nemovitých věcí. 
 
192  
Žádost společnosti SORTING Solutions, s. r. o., o prodej pozemku p. č. 1683/98 o výměře 
348 m2, jehož součástí je stavba č. p. 555 /občanská vybavenost/, Teplické Předměstí, k. ú. 
Bílina, a ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit druhý znalecký posudek na zjištění ceny 
obvyklé. Zároveň ukládá vedení města vyvolat jednání se zástupci společnosti o revitalizaci 
areálu bývalé základní školy ZŠ Teplická. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Vendula Vodičková v. r.  
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Rendl, MBA v. r.    
 
 
 
 
 

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

starosta města  1. místostarostka města 
 

 
 


