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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 2017, 

které se uskutečnilo 7. září 2017 
 

Usnesení s termínem č.: 
310  RM  průběžně 
 
Splněná usnesení č.: 33, 105 

___________________________________ 
 

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

I. schvaluje 
 
119  
Rozpočtovou změnu č. 61/2017 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci 17–
81 „Revitalizace ulice Zámecká a Komenského v Bílině“, v celkové výši 3.968.000 Kč, 
z přebytku hospodaření minulých let. 
 
120  
Rozpočtovou změnu č. 97/2017 – přesun části rozpočtu nedaňové příjmové položky č. 2343 – 
příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů ve výši 19.000.000 
Kč na novou položku daňových příjmů č. 1356 dle novelizované vyhlášky č. 323/2002 Sb., 
o rozpočtové skladbě. 
 
121  
Rozpočtovou změnu č. 110/2017 – navýšení rozpočtu Městským technickým službám Bílina 
ve výši 972.000 Kč na mzdy, dle nařízení vlády č. 16/2017 Sb., z přebytku hospodaření.  
 
122  
Rozpočtovou změnu č. 115/2017 – přijetí zálohové platby 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 313.500 Kč.  
 
123  
Rozpočtovou změnu č. 120/2017 – přijetí příspěvku ve výši 143.704,14 Kč z Euroregionu 
Krušnohoří na projekt „Partnerství bez bariér věku a národností“, který se uskutečnil v měsících 
září 2016 až listopad 2016. 
 
124  
Rozpočtovou změnu č. 123/2017 – přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2017 
ve výši 400.000 Kč. 
 
125  
Rozpočtovou změnu č. 124/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu ve výši 200.000 Kč z kap. 07 a ve výši 200.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu 
kap. 12. Prostředky budou použity na povinnou finanční spoluúčast města v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2017.  
 
126  
Rozpočtovou změnu č. 127/2017 – přijetí jednotné vyrovnávací platby k dotaci na podporu 
sociálních služeb pro pečovatelskou službu Bílina ve výši 123.200 Kč, kterou poskytne 
Ústecký kraj. 
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127  
Rozpočtovou změnu č. 128/2017 – přijetí 2. splátky neinvestiční účelové dotace na výkon 
agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017, kterou poskytuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 2.982.800 Kč.  
 

128  
Rozpočtovou změnu č. 131/2017 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina 
v celkové výši 1.000.000 Kč, z přebytku hospodaření, na pokrytí likvidace havarijního stavu 
porostní skupiny topolů kolem areálu autokempinku na Kyselce a na posílení rozpočtu při 
údržbě lázeňského parku Kyselka, včetně přilehlého Mosteckého Předměstí. 
 

129  
Rozpočtovou změnu č. 137/2017 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
dárcem a panem Chiriacem Sergiuem, jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí 
finančního daru ve výši 117.610 Kč na finanční spoluúčast při řešení havarijní situace 
komunikace stavbou opěrné zdi v ul. 5. května v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 

130  
Rozpočtovou změnu č. 139/2017 – přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva práce 
a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Dětské kluby při 
základních školách v Bílině“, ve výši 1.324.488,29 Kč. 
 

131  
Rozpočtovou změnu č. 140/2017 – uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 
700.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Římskokatolickou farností – 
arciděkanství Bílina, jako příjemcem, na realizaci projektu „Revitalizace průchodu za farou na 
adrese Na Zámku 95/2, 418 01 Bílina, umístěné na parc. č. 131, zapsané na listu vlastnictví 
č. 1960 v k. ú. Bílina, obec Bílina. Částka bude hrazena z rozpočtu odboru nemovitostí 
a investic. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

132  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/282 o výměře cca 11 m2 a části pozemku p. č. 269/281 
o výměře cca 2 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní 
náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 
 

133  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/228 o výměře 24 m2, pozemku p. č. 23/229 o výměře 24 m2 
a pozemku p. č. 23/230 o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu vycházející 
z cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 90 Kč/m2. 
 

134  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 85/1 o výměře cca 350 m2 pozemků v k. ú. Bílina, jehož 
součástí jsou vedlejší stavby nezapsané v Katastru nemovitostí, se zřízením služebnosti 
stezky a cesty přes část pozemku p. č. 85/1 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou stanovenou 
aktuálním znaleckým posudkem navýšenou o náklady spojené s jejich prodejem. 
 

135  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Městskými technickými službami Bílina jako nabyvatelem, kdy předmětem bezúplatného 
převodu jsou nové herní prvky na dětském hřišti Za Chlumem za objektem č. p. 726 a na 
dětském hřišti u Jiskry. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

136  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Městskými technickými službami Bílina jako nabyvatelem, v celkové výši 823.976,36 Kč, kdy 
předmětem bezúplatného převodu je dětské hřiště v Čapkově ulici na parcele č. 937/37 
a č. 937/1 v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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137  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního účelového příspěvku na obnovu 
kulturní památky mezi městem Bílina jako poskytovatelem a panem Janem Šámalem jako 
příjemcem. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku na akci „Sanace tzv. Husitské bašty“ 
ve výši 69.000 Kč z Programu Ministerstva kultury ČR a ve výši 50.000 Kč z rozpočtu města 
Bíliny. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

138  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a společností Hospic v Mostě, o. p. s., jako příjemcem, na projekt „Léčba bolesti v Hospici 
v Mostě“, ve výši 50.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

139  

Uzavření bezplatné darovací smlouvy o poskytnutí movité věci „Speciálního nákladního 
požárního automobilu CASK 25 T815“ pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů mezi městem 
Bílina a společností Severočeské doly, a. s., Chomutov. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 

140  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako vypůjčitelem a Hasičským záchranným 
sborem Ústeckého kraje, jako půjčitelem, na pozemek p. č. 1727/51 o výměře 682 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Teplické Předměstí č. p. 678, občanská 
vybavenost, bezplatně. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

141  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního účelového příspěvku na obnovu 
kulturní památky mezi městem Bílina jako poskytovatelem a společností Bohemia Healing 
Marienbad Waters, a. s., jako příjemcem. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku na akci 
„Oprava kamenných zdí a schodišť pomníku F. A. Reusse v areálu Bílinské Kyselky“ ve výši 
331.000 Kč z Programu Ministerstva kultury ČR a ve výši 350.000 Kč z rozpočtu města Bíliny. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

142  
Uzavření kupní smlouvy na nákup dvou užitkových vozidel pro potřeby Městské policie Bílina 
mezi městem Bílina jako kupujícím a společností OKIM, s. r. o., jako prodávajícím. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 

143  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Horstem Schollou 
jako kupujícím, předmětem smlouvy je převod pozemku p. č. 1303/4 k. ú. Bílina, kupní cena 
byla uhrazena již před podpisem této smlouvy, a to na základě kupní smlouvy z 15.10.1993. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 

144  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Annou Svátkovou jako 
kupující, předmětem smlouvy je převod pozemku p. č. 1303/5 k. ú. Bílina, kupní cena byla 
uhrazena již před podpisem této smlouvy, a to na základě kupní smlouvy z 21.10.1993. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
145  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy 
o právu provést stavbu č. BVB/09/2017/02 mezi městem Bílinou jako stranou budoucí 
oprávněnou a paní Margaret Books Lobkowicz jako stranou budoucí povinnou z věcného 
břemene týkající se stavby s názvem „Veřejné osvětlení podél řeky Bíliny“, která se dotkne 
pozemku v majetku paní Lobkowicz, a to p. č. 1910/10 k. ú. Bílina. Věcné břemeno bude 
sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou částku 
32,50 Kč/m2 (bez DPH). Zastupitelstvo města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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146  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy 
o právu provést stavbu č. BVB/08/2017/01 mezi městem Bílinou jako stranou budoucí 
oprávněnou a Fotbalovým klubem Bílina, z. s., jako stranou budoucí povinnou z věcného 
břemene týkající se stavby s názvem „Veřejné osvětlení podél řeky Bíliny“, která se dotkne 
pozemku v majetku Fotbalového klubu Bílina, z. s., a to p. č. 1909/1 k. ú. Bílina. Věcné 
břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově 
za dohodnutou částku 32,50 Kč/m2 (bez DPH). Zastupitelstvo města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
147  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím panem Karenem 
Vardanjanem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1135/2 
o výměře 14 m2 k. ú. Bílina odděleného z pozemku p. č. 1135 na základě geometrického plánu 
č. 2976–12/2017 zpracovaného geodetickou kanceláří GEOTEP, Erich Müller, Ruská 1051/6, 
Teplice, za kupní cenu vycházející z cenové mapy pozemků 200 Kč/m2, tj. 2.800 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
148  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a manželi Václavem a Libuší 
Hejdovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/102 o výměře 
23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu vycházející z cenové mapy města Bíliny 90 Kč/m2, 
tj. 2.070 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
149  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a manželi Jiřím a Kateřinou 
Langhammerovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 269/356 
o výměře 48 m2 k. ú. Bílina odděleného z pozemku p. č. 269/1 k. ú. Bílina na základě 
geometrického plánu č. 2986–1702053/2017 vyhotoveného paní Janou Vavrouchovou – 
Měřické práce, Česká 96, Most, za dohodnutou kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 9.600 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
150  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Anitou Lhotkovou jako 
kupující, předmětem smlouvy je převod pozemku p. č. 1303/6 k. ú. Bílina, kupní cena byla 
uhrazena již před podpisem této smlouvy, a to na základě kupní smlouvy z 21.10.1993. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
151  
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací – darování nemovitých věcí, kdy předmětem 
smlouvy je budoucí převod pozemku p. č. 882/2 o výměře 33 m2 a p. č. 2889/1 o výměře 3 628 
m2 k. ú. Bílina mezi paní Blankou Kutákovou a paní Ivankou Bínovou jako budoucími 
dárkyněmi a městem Bílinou jako budoucím obdarovaným. Zároveň doporučuje souhlasit 
s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
152  
Uzavření kupní smlouvy mezi Státním statkem Jeneč, s. p., se sídlem v Praze 6, Třanovského 
622/11, IČ 00016918 jako prodávajícím a městem Bílinou jako kupujícím, kdy předmětem 
smlouvy je převod pozemku p. č. 883/1 o výměře 2 836 m2 k. ú. Bílina za sjednanou kupní 
cenu 28.360 Kč navýšenou o náklady spojené s převodem. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města. 
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153  
Uzavření darovací smlouvy mezi Severočeskými doly, a. s., jako dárcem a městem Bílina jako 
obdarovaným, kdy předmětem smlouvy je převod pozemku p. č. 1666/4 o výměře 1 094 m2 
k. ú. Bílina, stavba mostu nacházející se na pozemku p. č. 1666/5 a p. č. 1666/6 k. ú. Bílina, 
stavba komunikace „Přeložka silnice Radovesice – Bílina nacházející se na pozemcích 
p. č. 1662/3, p. č. 1664/300, p. č. 1666/1, p. č. 1666/4, p. č. 1666/5 a p. č. 1666/6 k. ú. Bílina. 
Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu města. 
 
154  
Uzavření smlouvy č. 1005991769 o bezúplatném převodu pozemků p. č. 269/184, 269/320, 
341/11, 341/12, 341/13, 341/14, 341/15 vše k. ú. Bílina mezi ČR – Státním pozemkovým 
úřadem se sídlem v Praze, Husinecká 1024/11a jako převodcem a městem Bílinou jako 
nabyvatelem. Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
155  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Pavlem a Věrou 
Ryjáčkovými jako kupujícími, předmětem smlouvy je převod pozemku p. č. 1303/9 k. ú. Bílina, 
kupní cena byla uhrazena již před podpisem této smlouvy, a to na základě kupní smlouvy 
z 15.10.1993. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
156  
Zahrnutí návrhu Severočeských dolů, a. s., na pořízení změny Územního plánu Bílina pro část 
p. p. č. 384/1, část p. p. č. 384/6, p. p. č. 403/1 a p. p. č. 403/4 v k. ú. Jenišův Újezd a prověření 
umístění územního systému ekologické stability ve vztahu k aktuální hornické činnosti SD, 
a. s., do návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Bílina v uplynulém období 
(Vyhodnocování územního plánu a jeho změny dle § 55 odst. 1 stavebního zákona, v platném 
znění). 
 
157  
Převod movitého majetku města Bíliny do správy Městským technickým službám Bílina, 
příspěvková organizace, kdy předmětem převodu je majetek využívaný zrušenou organizací 
Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v celkové výši 81.602,09 Kč. Movitý majetek 
bude dle zřizovací listiny předán do správy na základě předávacího protokolu. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
158  
Odpis nedobytné pohledávky společnosti EKO SERVIS RR, s. r. o., ve výši 55.000 Kč 
(uhrazená záloha 29.09.2010). 
 
159  
Žádost paní Kabourkové Drahoslavy, bytem Tylova 118, Bílina, o prominutí úroků z prodlení 
a nákladů nalézacího řízení v celkové výši 241.728,16 Kč. 
 
160  
Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Bílina, organizační složka, dle 
předloženého návrhu, s účinností od 01.09.2017. 
 
161  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 22.06.2017 do 22.08.2017.  
 

II. zamítá 
 

162  
Nabídku společnosti AZUGA, v. o. s., na odprodej pozemků p. č. 1664/289, 1664/290, 
1669/291 vše k. ú. Bílina. 
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163  
Žádost pana Ing. Tomáše Konráda o odkup pozemků v lokalitě Bílina–Újezd, a to p. č. 411/1 
o výměře 13 532 m2, p. č. 411/2 o výměře 3 076 m2, p. č. 411/4 o výměře 11 552 m2 a p. č. 
413/5 o výměře 11 652 m2. 
 

III. vyslovuje 
 
164  
Zánik mandátu členky Zastupitelstva města Bíliny paní Hany Zedníkové (ANO 2011) 
k 01.09.2017, z důvodu neslučitelnosti funkcí, v souladu s § 55 odst. 3 písm. c) zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 
znění. 
 

IV. bere na vědomí 
 
165  
Rezignaci Ing. Petra Procházky (ANO 2011) na funkci člena Rady města Bíliny, a to 
k 31.08.2017, 
 
166  
Rezignaci pana Ing. Petra Procházky (ANO 2011) na mandát člena Zastupitelstva města 
Bíliny, a to k 04.09.2017. 
 
167  
Rezignaci pana Josefa Černíka (ANO 2011) na mandát člena Zastupitelstva města Bíliny, a to 
k 10.08.2017. 
 
168  
Rezignaci paní Renaty Vítové (ANO 2011) na postavení náhradníka na funkci členky 
Zastupitelstva města Bíliny, a to k 05.09.2017. 
 
169  
Rezignaci Ing. Michala Vyhnálka (ANO 2011) na postavení náhradníka na funkci člena 
Zastupitelstva města Bíliny, a to k 06.09.2017. 
 
170  
Prohlášení pana Luďka Svobody (ANO 2011) členem Zastupitelstva města Bíliny 
k 02.09.2017, s náležitostmi složení slibu 07.09.2017. 
 
171  
Prohlášení pana Martina Kačírka (ANO 2011) členem Zastupitelstva města Bíliny 
k 07.09.2017, s náležitostmi složení slibu 07.09.2017. 
 
172  
Zápis z jednání finančního výboru z 04.09.2017. 
 
173  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 04.09.2017 a zároveň schvaluje doplnění plánu činnosti 
kontrolního výboru o kontrolu č. 6/2017 – kontrola čerpání dotací z programu podpory celoroční 
podpory sportovních spolků, kontrolu č. 7/2017 – kontrola dodržování náležitostí smlouvy 
uzavřené s firmou EuroProfiClean CZ na úklid společných prostor – SUNN 675.  
 
174  
Informaci o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2017. 
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175  
Informaci odboru nemovitostí a investic o splnění usnesení 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 je i předpokládaná výše nákladů na dokončení této akce. 
 
176  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 105 z 22.06.2017, kterým bylo uloženo vedoucí 
finančního odboru vypracovat vnitřní směrnici o vedení pohledávek města Bíliny, dle bodu č. 2 
„Zprávy o přijatých opatřeních k odstranění nedostatků“. 
 
177  
Vyjádření Ing. Andrey Novákové, jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., ke stížnosti a žádosti o pomoc ve věci zdravotní péče, adresované zastupitelstvu města 
a podané panem Františkem Šanderou, že se tato dle zákona č. 372/2011 Sb., zákona 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nepovažuje za stížnost. 
 
178  
Informaci odboru nemovitostí a investic o nedodržení termínu pro podpis kupní smlouvy 
a uhrazení kupní ceny pozemku p. č. 1727/50 o výměře 695 m2 k. ú. Bílina. Zároveň potvrzuje 
platnost usnesení č. 15 z 23.02.2017, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Bílinou jako prodávajícím a společností ČEZ Teplárenská, a. s., Bezručova 2212/30, 
Říčany, jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1727/50 o výměře 695 
m2 k. ú. Bílina za kupní cenu vycházející z cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 
130 Kč/m2, tj. 90.350 Kč, s podmínkou předkupního práva pro město. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 

V. volí 
 
179  
Pana Jiřího Urbánka (ANO 2011) členem Rady města Bíliny. 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
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