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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 8. zasedání v roce 2017, 

které se uskutečnilo 2. listopadu 2017 
 

Usnesení s termínem č.: 
310  RM  průběžně 

__________________________________ 
 

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

I. revokuje 
 

189  
Část usnesení zastupitelstva města č. 26 z 23.02.2017, kterým byla Mgr. Veronika Horová, 
1. místostarostka pro věci neinvestiční, jmenována členkou monitorovacího výboru, v souladu 
s dohodou o zásadách environmentálního dozoru. Viz usnesení 216. 
 
190  

Usnesení zastupitelstva města č. 152 z 07.09.2017, kterým bylo schváleno uzavření darovací 
smlouvy mezi Severočeskými doly, a. s., jako dárcem a městem Bílina jako obdarovaným, kdy 
předmětem smlouvy byl 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. Viz usnesení 
200. 
 

II. schvaluje 
 

191  

Rozpočtovou změnu č. 149/2017 – přijetí finančního daru od Severočeských dolů, a. s., 

v celkové výši 1.750.000 Kč. 

 

192  

Rozpočtovou změnu č. 163/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 1.562.000 Kč na akci „Stavební úpravy hornické 

nemocnice s poliklinikou, části LDN–C“. 

 

193  

Rozpočtovou změnu č. 170/2017 – navýšení rozpočtu výdajové položky č. 6121 na výkup 

nemovitých věcí ve výši 4.700.000 Kč z přebytku hospodaření. 

 

194  

Rozpočtovou změnu č. 176/2017 – navýšení rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí 

ve výši 427.000 Kč z přebytku hospodaření na zakoupení dvou služebních vozidel. 

 

195  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a společností SPRIT, s. r. o., 

se sídlem v Teplicích, Masarykova 52/107, IČ 482 67 783 jako kupující, kdy předmětem 

smlouvy je prodej pozemku p. č. 24/10 o výměře 52 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny odděleného 

z pozemku p. č. 24/6 k. ú. Chudeřice u Bíliny na základě geometrického plánu č. 515 –

7150/2017 vyhotoveného Alexandrem Černým, Na Lukách 99, Krupka, za dohodnutou kupní 

cenu 120 Kč/m2, tj. 6.240 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
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196  
Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené 23.04.2012 mezi městem Bílina 
a obcí Kostomlaty pod Milešovkou. Předmětem dodatku je doplnění veřejnoprávní smlouvy – 
rozsah činnosti a úkolů Městské policie Bílina. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 

197  
Uzavření dohody o spolupráci mezi městem Bílina a společností Tepgas, a. s., při realizaci 
staveb rekonstrukce komunikace a vodovodu v ulici 5. května v Bílině. Předmětem dohody je 
spolufinancování provedení finálních povrchů při akci realizované městem Bílina – 
Revitalizace ulice 5. května v Bílině. Spolufinancování společností Tepgas, a. s., v rozsahu 
stávající šířky silniční komunikace bude činit podíl 30 %. Podpisem dohody pověřuje starostu 
města. 
 

198  
Uzavření dohody o změně hranic mezi obcí Hrobčice a městem Bílina, týkající se hranice mezi 
k. ú. Radovesice u Bíliny a k. ú. Bílina, dle průběhu navrženým státním pozemkovým úřadem, 
Krajským pozemkovým úřadem, Pobočka Teplice v rámci provádění „Komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Radovesice u Bíliny, k. ú. Dřínek a část k. ú. Hetov“. 
Podpisem dohody pověřuje starostu města. 
 

199  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina a leasingovou společností ČSOB Leasing, a. s., 
Na Pankráci 310/60, Praha 4, na pořízení dvou služebních vozidel Škoda Ambition 1.2 TSI 81 
kW 6MT, VIN: TMBAB6NHXG4016175 a TMBAB6NH4G4016558 za cenu 190.800 Kč bez 
DPH za vozidlo. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

200  
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. 
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. 
 

201  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako kupujícím a společností Česká spořitelna, 
a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 452 44 782 jako prodávající, kdy předmětem smlouvy 
je výkup pozemku p. č. 3 o výměře 341 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba čp. 52, Bílina, 
za maximální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, že konečné znění kupní 
smlouvy bude předloženo ke schválení na dalším zasedání zastupitelstva města. 

 

202  

Převod movitého majetku města Bíliny do správy Městským technickým službám Bílina, 

příspěvková organizace, kdy předmětem převodu je venkovní šachovnice v areálu minigolfu 

na Kyselce v celkové výši 42.368,15 Kč. Movitý majetek bude dle zřizovací listiny předán 

do správy na základě předávacího protokolu. Podpisem pověřuje starostu města. 
 

203  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Městskými technickými službami Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, kdy 
předmětem bezúplatného převodu jsou workoutové hřiště na Kyselce – „Osmička“, Lanové 
centrum Plamínek (Za Chlumem 726) a doplnění mobiliáře na dětském hřišti Čapkova, 
v celkové výši 807.814,21 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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204  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a společností CH.E.S. Group, 
s. r. o., Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, IČ 290 00 157 jako kupující, kdy předmětem smlouvy 
je prodej 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 města Bíliny 90 Kč/m2, tj. 6.750 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 

205  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 873/5 o výměře cca 260 m2 a část pozemku p. č. 2869/1 

o výměře cca 400 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 100 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní 

náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 

 

206  

Záměr prodeje pozemku p. č. 23/214 o výměře 25 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 

dle cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 90 Kč/m2. 

 

207  

Záměr výkupu pozemku p. č. 1056/5 o výměře 13 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, 

tj. 2.600 Kč, a pověřuje právního zástupce města sjednáním podmínek výkupu a přípravou 

kupní smlouvy ve spolupráci s odborem nemovitostí a investic. 

 

208  

Záměr prodeje pozemku p. č. 23/54 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 

vycházející z cenové mapy města Bíliny 90 Kč/m2. 

 

209  

Odpis nedobytné pohledávky za pana Zdeňka Janouška ve výši 64.244 Kč za nezaplacené 

dlužné nájemné z důvodu ukončení dědického řízení. 

 

210  

Podání žádosti o dotaci do 10. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 

na projekt s názvem „Rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bílina“. 

 

211  

Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Modernizace 

sběrného dvora v Bílině“.  

 

212  

Plán odpadového hospodářství města Bílina na období 2017–2021. 

 

213  

Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 12.09.2017 do 17.10.2017. 
 
 

III. souhlasí 
 
214  
S ukončením smlouvy o nájmu č. 4507907 a 4604020 mezi městem Bílina, jako nájemcem 
a společností ČSOB Leasing, a. s., Na Pankráci 310/60, Praha 4, jako pronajímatelem na dvě 
služební vozidla Škoda Ambition 1.2 TSI 81 kW 6MT.  
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IV. zamítá 
 
215  

Žádost manželů Skuthanových o prodej části pozemku p. č. 2165/1 k. ú. Bílina s tím, že v rámci 

připravované změny územního plánu bude prověřena budoucí využitelnost tohoto pozemku 

pro veřejně prospěšnou stavbu. 
 
 

V. jmenuje 
 
216  
Paní Vendulu Vodičkovou, 1. místostarostku města pro věci neinvestiční, členkou 
monitorovacího výboru v souladu s uzavřenou dohodou o zásadách environmentálního dozoru 
obcí Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice a Mariánské Radčice nad provozem lomu Bílina 
Severočeských dolů, a. s., do roku 2035. 
 
 

VI. volí 
 
217  
Paní Hanu Šindelářovou, paní Miloslavu Uhrovou, paní Janu Homolovou, paní Ivanu 
Příhodovou a paní Danuši Kopeckou přísedícími Okresního soudu v Teplicích, v souladu 
s § 64, odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů, 
v platném znění. 
 
 

VII. vydává 
 
218  
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2013, 
kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Bíliny s tím, že další prodej 
nemovitého majetku města Bíliny bude realizován za ceny dle znaleckého posudku. Prodeje, 
jejichž záměr byl schválen do 02.11.2017 budou dokončeny dle do té doby platných předpisů. 
 
 

VIII. ruší 
 
219  
Organizační složky Klub důchodů I., se sídlem v Bílině, ul. Aléská 265 a Klub důchodů II., 
se sídlem v Bílině, ul. Havířská 583/28, a to k 31.12.2017. 
 
 

IX. bere na vědomí 
 
220  
Dotaz člena zastupitelstva města, Ing. Jindřicha Brunclíka, týkající se možnosti umístění 
kavárny a cukrárny v prostorách domu čp. 23 (Černý kůň), včetně odpovědi. 
 
221  
Zápis z jednání finančního výboru z 30.10.2017. 
 
222  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 23.10.2017 a zároveň schvaluje doplnění plánu činnosti 
kontrolního výboru o kontrolu č. 8/2017 – kontrola čerpání finančních prostředků na veřejnou 
zeleň. 



Usnesení ZM z 02.11.2017  5 
 

 
 
 

X. stahuje z programu 
 
223  
Materiál č. 970 – záměr prodeje bývalého kina Hvězda čp. 275, Mostecká ul., Bílina. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Bc. Jiří Eliáš      ______________________________ 
 
 
 
 
 
Jiří Konárek        ______________________________ 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček 
starosta města 

Vendula Vodičková 
místostarostka města 
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