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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 5. zasedání v roce 2016, 
které se uskutečnilo 23. června 2016 

 

Usnesení s termínem č.: 
33  ONI  23.06.   283  RM  průběžně 
91  RM  31.12.   310  RM  průběžně 
   
 
Splněná usnesení č.: 308, 309    

_____________________________________ 
 

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

I. revokuje 
 
88  
Usnesení č. 17 z 03.03.2016, kterým byl schválen 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. Viz usnesení č. 115. 

 
89  

Usnesení zastupitelstva města č. 52 ze 14.04.2016, kterým byl schválen záměr prodeje části 
pozemku p. č. 1304/1 o výměře cca 115 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2 s tím, že si 
žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku. Viz 
usnesení č. 114. 
 

II. ruší 
 

90  

Usnesení č. 60 z 14.04.2016, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy mezi městem 
Bílina jako prodávajícím a paní Bc. Phuong Nhung Tran jako kupující, kdy předmětem smlouvy 
byl 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 dle obálkové metody ve výši 
1.550.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti, na žádost kupující. 
 
 

III. ukládá 
 

91  
Radě města připravit možnost využití bývalého zdravotního střediska č. p. 462, v ul. Teplická. 
Termín do 31.12.2016. 
 

IV. schvaluje 
 
92  
Rozpočtovou změnu č. 53/2016 – navýšení částky na odpisy na rok 2016 pro tyto příspěvkové 
organizace v celkové výši 152.000 Kč takto:  
a) MŠ Švabinského ve výši 29.000 Kč,  
b) MŠ Čapkova ve výši 39.445 Kč,  
c) MŠ Síbova ve výši 13.152 Kč,  
d) ZŠ Aléská ve výši 68.676 Kč.  
Bude hrazeno z přebytku hospodaření. 
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93  
Rozpočtovou změnu č. 60/2016 – navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu na 
pokrytí nákladů za zrušenou příspěvkovou organizaci KC Kaskáda ve výši 80.000 Kč. Bude 
hrazeno z přebytku hospodaření. 
 
94  
Rozpočtovou změnu č. 62/2016 – navýšení rozpočtu MŠ Švabinského o částku ve výši 
9.000 Kč na dopravu na výlety. Bude hrazeno z přebytku hospodaření. 
 
95  
Rozpočtovou změnu č. 64/2016 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o částku ve výši 15.000 Kč 
na akci Branný den. Bude hrazeno z přebytku hospodaření. 
 
96  
Rozpočtovou změnu č. 70/2016 – navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu ve výši 
35.000 Kč pro poskytnutí dotace Podkrušnohorskému gymnáziu Most, příspěvkové organizaci 
na provozní náklady budovy gymnázia v Bílině v roce 2016. Bude hrazeno z přebytku 
hospodaření. 
 
97  
Rozpočtovou změnu č. 83/2016 – přijetí první splátky neinvestiční účelové dotace ve výši 
1.600.000 Kč na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí v roce 2016. 
 
98  
Rozpočtovou změnu č. 84/2016 – přijetí finančních prostředků na zřízení společensky 
účelného pracovního místa pro pozici „úklid“ v organizační složce Pečovatelská služba Bílina 
v celkové výši 60.000 Kč z Operačního programu Zaměstnanost. 
 
99  
Rozpočtovou změnu č. 85/2016 – přijetí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 
v oblasti pečovatelské služby v roce 2016 ve výši 398.000 Kč. 
 
100  
Rozpočtovou změnu č. 86/2016 – přijetí dotace na výkon činnosti sociální práce na rok 2016 
ve výši 1.067.000 Kč. 
 
101  
Rozpočtovou změnu č. 93/2016 – navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu o částku 
ve výši 1.500.000 Kč k financování individuálních žádostí z rezervy pro sport v roce 2016. 
Bude hrazeno z přebytku hospodaření. 
 
102  
Rozpočtovou změnu č. 94/2016 – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby uzavřené mezi městem Bílina jako 
příjemcem a Ústeckým krajem jako poskytovatelem. Předmětem dodatku je navýšení výše 
dotace na celkovou částku 966.400 Kč. Podpisem dodatku pověřuje místostarostku města pro 
věci neinvestiční. 
 
103  
Rozpočtovou změnu č. 96/2016 – předfinancování akce „Volnočasová plocha v lokalitě 
Kyselka" v celkové výši 1.090.000 Kč vč. DPH. Bude hrazeno z přebytku hospodaření. 
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104  
Rozpočtovou změnu č. 98/2016 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina 
ve výši 1.450.000 Kč na odpisy dlouhodobého hmotného majetku převedeného z likvidace 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., do správy Městských technických 
služeb Bílina. Bude hrazeno z přebytku hospodaření. 
 
105  
Rozpočtovou změnu č. 99/2016 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina 
ve výši 2.500.000 Kč na úhradu provozních nákladů – energií. Bude hrazeno z přebytku 
hospodaření. 
 
106  
Rozpočtovou změnu č. 109/2016 – přesun finančních prostředků schváleného rozpočtu 
odboru školství, kultury a sportu ve výši 400.000 Kč a navýšení finančních prostředků ve výši 
546.000 Kč z přebytku hospodaření na předfinancování akce „Dětské kluby při základních 
školách v Bílině“ spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost. 
 
107  

Záměr prodeje pozemku p. č. 23/239 o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
90 Kč/m2. 
 
108  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1194/26 o výměře cca 970 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
200 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s rozdělením pozemku geometrickým plánem ponese 
žadatel. 
 
109  

Záměr prodeje pozemků p. č. 76/37 o výměře 11 333 m2, části p. č. 188/47 o výměře 
cca 1 116 m2, p. č. 415/1 o výměře 137 m2, části p. č. 415/2 o výměře cca 500 m2, části 
p. č. 415/3 o výměře cca 1 800 m2, p. č. 415/4 o výměře 392 m2, p. č. 424 o výměře 99 m2 vše 
k. ú. Chotějovice za cenu obvyklou s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit 
geometrický plán na oddělení pozemků. 
 

110  

Záměr prodeje pozemku p. č. 23/171 o výměře 90 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
90 Kč/m2. 
 
111  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2171 o výměře 676 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2. 
 
112  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 441 o výměře 118 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2 
s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 
 

113  

Záměr prodeje celého pozemku p. č. 442/2 o výměře 330 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
40 Kč/m2. Zároveň zamítá žádost pana Vacka o prodej části pozemku o výměře 13 m2. 
 
114  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1304/1 o výměře cca 194 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
200 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na 
oddělení pozemku. 
 
115  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 873/5 o výměře cca 650 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. 
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116  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a společností Lesy Sever, 
s. r. o. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej areálu bývalého Zámeckého pivovaru, 
a to to pozemku p. č. 782 o výměře 461 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2; pozemku p. č. 783 
o výměře 2 817 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če; pozemku p. č. 784/1 o výměře 
4 410 m2, jehož součástí je stavba č. p. 228; pozemku p. č. 785 o výměře 3 236 m2, jehož 
součástí je stavba č. p. 1; pozemku p. č. 804/5 o výměře 449 m2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 
2.300.000 Kč, s předkupním právem pro město Bílinu. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
117  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a panem Jaroslavem 
Procházkou jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/98 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. 
 
118  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a manželi Robertem a Šárkou 
Hajmovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 198/1 o výměře 
118 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 32.450 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
119  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a manželi Patrikem 
a Simonou Kovačovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 1136/2 o výměře 1 m2 dle geometrického plánu č. 2884-58/2016 zpracovaného 
společností MESS GEO, s. r. o., Most, za kupní cenu 200 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
120  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Martinem 
Routnerem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemků jako funkčního celku, 
a to p. č. 422/3 o výměře 52 m2, p. č. 422/4 o výměře 158 m2 a p. č. 425/2 o výměře 67 m2 vše 
k. ú. Bílina za celkovou kupní cenu 15.760 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
121  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a paní Vlastou 
Walterovou jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1149/3 o výměře 
23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 4.600 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
122  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a manželi Michalem 
a Jaroslavou Koritkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 23/103 o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
123  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako kupujícím a paní Miloslavou Košťálovou 
jako prodávající, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1560/10 o výměře 12 m2 
k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 3.300 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města. 
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124  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a organizací Draci Bílina, o. s., jako příjemcem ve výši 650.000 Kč na pronájem ledové plochy 
na zimním stadionu v období od 01.08.2016 do 31.12.2016 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. 
 
125  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a organizací Draci Bílina, o. s., jako příjemcem ve výši 400.000 Kč na částečné pokrytí nákladů 
na činnost v období 01.05.2016 do 31.12.2016. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
126  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a organizací SK HC Draci Bílina jako příjemcem ve výši 216.000 Kč na pronájem ledové plochy 
v období 01.05.2016 do 31.12.2016, 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. 
 
127  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a organizací SK HC Draci Bílina jako příjemcem ve výši 334.000 Kč na dopravu v období 
01.01.2016 do 31.12.2016. Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
128  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 136.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., jako příjemcem, 
na pronájem ledové plochy pro krasobruslení na zimním stadionu v období srpen až prosinec 
2016, jako účelové dotace, jejíž podmínkou je zaslání finančních prostředků přímo Městským 
technickým službám, příspěvkové organizaci, která má budovu zimního stadionu ve správě. 
Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
129  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou, spol. s r. o., se sídlem v Bílině, jako příjemcem. Předmětem dodatku je navýšení 
dotace o částku ve výši 266.400 Kč. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
130  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Milanem Razimem, 
bytem Louny, jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej osobního obytného 
automobilu CITROËN HYMERMOBIL E510, RZ 5U8 1221 za cenu 220.000 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
131  
Žádost paní Andrey Talovicové o prominutí zbylé části poplatku z prodlení za opožděně 
uhrazené dlužné nájemné. 
 
132  
Změnu zřizovací listiny organizační složky města Městská knihovna se sídlem Mírové náměstí 
21, 418 31 Bílina, okres Teplice, dle návrhu předloženého vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu, s účinností od 01.07.2016. 
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133  
Aktualizovaný Komunitní plán města Bílina na období let 2016–2018. 
 
134  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 05.04.2016 do 31.05.2016. 
 
135  

Účetní závěrku města Bíliny k 31.12.2015. 
 

V. souhlasí 
 
136  
S celoročním hospodařením města Bíliny za rok 2015 s výhradami a přijímá opatření k nápravě 
zjištěných chyb a nedostatků. 
 

VI. zamítá 
 

137  
Žádost společnosti MULTIHOKR, s. r. o., o prodej pozemků p. č. 1681/2, 1681/43 a 1681/44 
k. ú. Bílina. 
 
138  
Žádost členů zahrádkářské organizace č. 5 Českého zahrádkářského svazu v Bílině – osady 
pod Bořněm o prodej pozemků nacházejících se v trase plánované veřejně prospěšné stavby 
obchvatu města. 
 
139  
Nabídku Židovské obce Teplice na výkup pozemku p. č. 1997/3 k. ú. Bílina. 
 
 

VII. bere na vědomí 
 
140  
Nabídku společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., o prodej budovy čp. 815, Teplické Předměstí, 
a nemovitých věcí nacházejících se v přilehlém okolí stavby k. ú. Bílina s tím, že o jejich 
případném výkupu bude rozhodováno po zjištění ceny obvyklé. Zároveň ukládá vedoucí 
odboru dotací a projektů zjistit možnosti čerpání dotačních titulů na výkup těchto nemovitých 
věcí. 
 
141  
Žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Husitská 2, Teplice o vyjádření 
zda má město Bílina zájem o nabytí vlastnictví, případně zda má záměr nějakým způsobem 
nakládat s pozemky p. č. 483/1, 483/2, 509/6 k. ú. Bílina zapsaných u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice na LV 60 000 pro obec Bílina. Zároveň pověřuje 
Ing. Vladimíru Kebrtovou jednáním se zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o převodu předmětných pozemků. 
 
142  
Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o záměru prodeje pozemku 
p. č. 1596/1 k. ú. Bílina s tím, že k prodeji další osobě nemá město námitek. 
 
143  
Připomínku Spolku Bílina 2006 k prodeji bývalého kina Hvězda. 
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144  
Výtah z personální koncepce odboru sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ Bílina, 
předloženou vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
145  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 308 z 05.11.2015, kterým bylo místostarostce pro 
věci investiční uloženo doplnění povodňového plánu o způsob zajištění čištění hrubých česlí 
na vodním toku Syčivka odstraňováním zachycených spláví při průtocích vyšších jak 1. SPA 
městem Bílina pověřeným subjektem (Revitrans, a. s., Speciální stavby, s. r. o., Most a SčVK, 
a. s., Most). 
 
146  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 309 z 05.11.2015, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo informovat členy zastupitelstva města, jakým způsobem bude město 
Bílina řešit předražení zakázky – havárie kanalizace a ČOV v areálu Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
147  
Zápis z jednání finančního výboru z 20.06.2016. 
 
148  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 13.06.2016. 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Mgr. Alexandra Štolbová v. r. 
 
 
 
 
 
Josef Horáček v. r.     
 
 
 
 
 

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

 

 
 


