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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 9. zasedání v roce 2017, 

které se uskutečnilo 14. prosince 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 
 

224  

Část usnesení zastupitelstva města č. 12 z 23.02.2017, kterým bylo schváleno uzavření kupní 

smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a manželi Bc. Petrem a Milanou Tunkovými jako 

prodávajícími, kdy předmětem smlouvy byl výkup pozemku p. č. 2085/1 o výměře 2 486 m2 

Bílina, včetně stavby komunikace s příslušenstvím za nabídnutou kupní cenu 1.888.232 Kč 

a bezúplatný převod veřejného osvětlení do majetku města; a to z důvodu administrativní 

chyby. Viz usnesení č. 229. 

 

II. schvaluje 
 

225  

Rozpočtovou změnu č. 187/2017 – přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva práce 

a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Dětské kluby při 

základních školách v Bílině“ ve výši 1.098.314 Kč. 

 

226  

Rozpočtovou změnu č. 190/2017 – přijetí dvou záloh neinvestiční dotace od Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku“ v celkové výši 627.000 Kč. 

 

227  

Rozpočtovou změnu č. 194/2017 – přijetí investiční dotace z Ministerstva vnitra ČR 

z Programu prevence kriminality na rok 2017 ve výši 152.000 Kč na projekt „Bílina – Rozšíření 

MKDS o mobilní kamerový bod“. 

 

228  

Rozpočtovou změnu č. 215/2017 – přijetí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč od Ústeckého 

kraje jako doplatek dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2017 ve spádové 

oblasti města Bíliny. 

 

229  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a manželi Bc. Petrem a Milanou 

Tunkovými jako prodávajícími, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 2085/1 

o výměře 2 486 m2 k. ú. Bílina včetně stavby komunikace s příslušenstvím a včetně veřejného 

osvětlení za nabídnutou kupní cenu 1.888.232 Kč. 

 

230  

Uzavření smlouvy č. 01471721 se Státním fondem životního prostředí ČR na poskytnutí 

podpory ve výši 100.000 Kč na projekt „Nákup dvou osobních vozidel s pohonem CNG 

pro potřeby MP Bílina“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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231  

Uzavření kupní smlouvy se zřízením předkupního práva a smlouvy o zřízení věcného břemene 

služebnosti stezky a cesty mezi městem Bílina jako prodávajícím a stranou povinnou 

z věcného břemene a společností ESOX ETC, s. r. o., č. p. 50, Račín, IČ 26901595, jako 

kupujícím a stranou oprávněnou z věcného břemene, kdy předmětem smlouvy je prodej 

pozemku p. č. 85/4 o výměře 344 m2 pozemků v k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba bez čp/če 

– jiná stavba za cenu dle znaleckého posudku ve výši 300.000 Kč navýšenou o náklady 

spojené s prodejem ve výši 10.890 Kč, zřízení předkupního práva pro město Bílina na dobu 

neurčitou a zřízení služebnosti stezky a cesty ke služebnému pozemku p. č. 85/1 /zastavená 

plocha a nádvoří/ jehož součástí je stavba čp. 38 k. ú. Bílina s právem průchodu a průjezdu 

ve prospěch panujícího pozemku p. č. 85/4 /zastavěná plocha a nádvoří/ jehož součástí 

je stavba bez čp/če k. ú. Bílina. Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu 

č. 3000-522/2017. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou. Podpisem smluv 

pověřuje starostu města. 

 

232  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Josefem a Janou 

Šlapákovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 269/282 

o výměře 15 m2 odděleného z pozemků p. č. 269/281 a p. č. 269/282 k. ú. Bílina, na základě 

geometrického plánu č. 3001-17254/2017 vyhotoveného Ing. Jiřím Panznerem, Farní 13, 

Mikulov, za dohodnutou kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 3.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostu města. 

 

233  

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IX/6022/2017/UL na stavbu s názvem 

„Přípojka plynu Mostecká č. p. 374, Bílina s. p. č. 2003/4, k. ú. Bílina“, která se dotkla 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 

417 03, jako zavázaným a městem Bílina jako oprávněným z věcného břemene. Věcné 

břemeno je sjednáno úplatně na dobu neurčitou. Úplata byla smlouvou stanovena ve výši 

3.267 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 

stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 

234  

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 

a Městskými technickými službami Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, kdy 

předmětem bezúplatného převodu je nový herní prvek – fotbalová branka, před víceúčelovým 

hřištěm na Kyselce na parc. č. 1896/8 v k. ú. Bílina v celkové výši 22.058 Kč. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostu města. 

 

235  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby v roce 2017 ve spádové oblasti města Bíliny uzavřené mezi Ústeckým 

krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace. Předmětem 

dodatku je poskytnutí doplatku dotace ve výši 20.000 Kč na zajištění lékařské pohotovostní 

služby. Podpisem dodatku pověřuje 1. místostarostku města pro věci neinvestiční. 

 

236  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby v roce 2017 ve spádové oblasti města Bíliny uzavřené mezi městem Bílina 

a jako poskytovatelem dotace a společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 

jako příjemcem dotace. Předmětem dodatku je poskytnutí doplatku dotace ve výši 20.000 Kč 

na zajištění lékařské pohotovostní služby. Podpisem dodatku pověřuje 1. místostarostku 

města pro věci neinvestiční. 
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237  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1191 o výměře 559 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba 

občanské vybavenosti č. p. 462 v ulici Teplická, za minimální kupní cenu 1.200.000 Kč. 

V případě doručení více žádostí bude prodej uskutečněn formou obálkové metody 

s vyvolávací cenou 1.200.000 Kč. K ceně nemovitostí budou připočítány náklady spojené 

s prodejem. 

 

238  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1692/1 o výměře 259 m2 k. ú. Bílina za cenu v místě obvyklou 

s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit znalecký posudek. 

 

239  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/219 o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem. 
 
240  

Záměr prodeje pozemku p. č. 962/1 o výměře 630 m2 k. ú. Bílina za cenu obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem s tím, že znalecký posudek si žadatel nechá vyhotovit na vlastní 

náklady. 

 
241  

Záměr prodeje pozemku p. č. 2180/2 o výměře 77 m2 k. ú. Bílina za cenu obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem s tím, že znalecký posudek si žadatel nechá vyhotovit na vlastní 

náklady. 

 
242  

Záměr výkupu pozemků p. č. 483/1 o výměře 2 300 m2, p. č. 483/2 o výměře 995 m2 a p. č. 

509/6 o výměře 680 m2 k. ú. Bílina za cenu 980.000 Kč. 

 
243  

Memorandum o spolupráci uzavírané mezi účastníky projektu „Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání na Bílinsku“. Podpisem memoranda pověřuje starostu města. 

 
244  

Podání žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací díla na odstranění ekologických škod 

„Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“. 

 

245  

Realizaci díla na odstranění ekologických škod „Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“ 

a závazky obce související s realizací díla: 

a) město Bílina se zavazuje k součinnosti se zadavatelem a dodavatelem prací; 

b) město Bílina se zavazuje dofinancovat realizaci díla v případě, že jeho část přesáhne 

rozsah Koncepce řešení ekologických škod; 

c) město Bílina se zavazuje k převzetí díla, včetně nových movitých věcí a nemovitostí 

a tzv. součástí věci, podle § 120 odst. 1 občanského zákoníku, po jeho dokončení do 

svého vlastnictví; 
d) město Bílina se zavazuje vrátit poskytnutou úhradu nákladů na realizaci díla v případě, 

že dílo (část přesahující rozsah Koncepce řešení ekologických škod) nebude realizovat 
v celém rozsahu. 
 

246  
Zřizovací listinu organizační složky města – Pečovatelská služba Bílina, se sídlem Havířská 
ul. 582/27, 418 01 Bílina, s účinností od 1. ledna 2018. 
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247  

Rozpočet města Bíliny na rok 2018 v této výši: 

Celkové příjmy ve výši  347.462.000 Kč 

Financování ve výši   104.686.000 Kč 
Celkové výdaje ve výši  452.148.000 Kč. 
 
248  
Střednědobý výhled rozpočtu města Bíliny na období 2019–2020 v této výši: 
rok 2019: 
Celkové příjmy ve výši  333.919.000 Kč 
Celkové výdaje ve výši  333.919.000 Kč 
 
rok 2020: 
Celkové příjmy ve výši  337.754.000 Kč 
Celkové výdaje ve výši  337.754.000 Kč. 
 
249  
Zahrnutí připomínky Kláry Aubrechtové a Vlastimila Aubrechta na prověření změny využití 
části p. p. č. 2432/20 a části p. p. č. 2372/8, k. ú. Bílina do návrhu Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Bílina. Zahrnutí připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů v případě 
rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení změny Územního plánu Bílina. 
 
250  
Zahrnutí připomínky Karla Čiháka a Lenky Čihákové na prověření změny využití p. p. č. 861/2 
a 861/3, k. ú. Bílina do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. Zahrnutí 
připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů v případě rozhodnutí zastupitelstva města 
o pořízení změny Územního plánu Bílina. 
 
251  
Zahrnutí připomínky Milana Šamonila na prověření změny využití p. p. č. 920/6, k. ú. Bílina 
do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. Zahrnutí připomínky nepodmiňuje 
úhradou nákladů v případě rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení změny Územního plánu 
Bílina. 
 
252  
Zahrnutí připomínky Jiřího Čiháka na prověření změny využití p. p. č. 860, k. ú. Bílina 
do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. Zahrnutí připomínky nepodmiňuje 
úhradou nákladů v případě rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení změny Územního plánu 
Bílina. 
 
253  
Zahrnutí připomínky Ivety Častoralové a Jiřího Častorala na prověření změny využití části 
p. p. č. 351/1 a části p. p. č. 350/1, k. ú. Bílina do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Bílina. Zahrnutí připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů v případě rozhodnutí zastupitelstva 
města o pořízení změny Územního plánu Bílina. 
 
254  
Zahrnutí připomínky Zdeňky Princlíkové na prověření změny využití p. p. č. 1304/10, 
k. ú. Bílina do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. Zahrnutí připomínky 
nepodmiňuje úhradou nákladů v případě rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení změny 
Územního plánu Bílina. 
 
255  
Zahrnutí připomínky Antonína Kolrose a Jaroslavy Kolrosové na prověření změny využití 
p. p. č. 1304/7, k. ú. Bílina do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. Zahrnutí 
připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů v případě rozhodnutí zastupitelstva města 
o pořízení změny Územního plánu Bílina. 
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256  
Zahrnutí připomínky Jiřího Zikmunda na prověření změny využití p. p. č. 1304/8, k. ú. Bílina 
do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. Zahrnutí připomínky nepodmiňuje 
úhradou nákladů v případě rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení změny Územního plánu 
Bílina. 
 
257  
Zahrnutí připomínky Pavla Ryjáčka a Věry Ryjáčkové na prověření změny využití 
p. p. č. 1304/5 a 1304/13, k. ú. Bílina do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. 
Zahrnutí připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů v případě rozhodnutí zastupitelstva města 
o pořízení změny Územního plánu Bílina. 
 
258  
Zahrnutí připomínky Cyrila Kubešky a Jany Kubeškové na prověření změny využití 
p. p. č. 1304/9, k. ú. Bílina do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. Zahrnutí 
připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů v případě rozhodnutí zastupitelstva města 
o pořízení změny Územního plánu Bílina. 
 
259  
Zahrnutí připomínky Davida Procházky na prověření změny využití p. p. č. 1304/12, k. ú. Bílina 
do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. Zahrnutí připomínky nepodmiňuje 
úhradou nákladů v případě rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení změny Územního plánu 
Bílina. 
 
260  
Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny, s účinností 
od 01.01.2018, dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. V souladu s nařízením 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 
stanovuje tyto měsíční odměny: 
a) člen rady města 5.500 Kč, 
b) člen zastupitelstva města 1.800 Kč, 
c) předseda výboru nebo komise 3.600 Kč, 
d) člen výboru nebo komise 3.200 Kč. 
 
261  
Zásady pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva města Bíliny, s účinností od 01.01.2018, dle návrhu předloženého tajemníkem 
městského úřadu. Zastupitelstvo města stanovuje tyto měsíční odměny:  
a) předseda komise 1.600 Kč,  
b) člen výboru nebo komise 1.100 Kč. 
 
262  
Pravidla pro poskytování náhrady mzdy/ztráty na výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Bíliny, s účinností od 01.01.2018, dle návrhu předloženého tajemníkem městského 
úřadu. Zastupitelstvo města stanovuje paušální částku ve výši 250 Kč/hodina včetně 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění podle zvláštních právních předpisů jako náhradu výdělku ušlého 
v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou 
osobou, nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost. Nejvyšší částku, 
kterou lze, jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce poskytnout 
v souhrnu za kalendářní měsíc stanovuje na částku ve výši 3.750 Kč včetně pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění podle zvláštních právních předpisů. 
 
 



Usnesení ZM z 14.12.2017  6 
 

 
263  
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny na rok 2018, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 15. února, 26. dubna, 
28. června, 20. září. 
 
264  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 07.11.2017 do 28.11.2017. 
 
 

III. volí 
 

265  
Paní Janu Homolovou (KSČM), členkou kontrolního výboru. 
 

IV. zamítá 
 
266  

Žádost pana Stanislava Hlaváčka o prodej pozemku p. č. 2189/5 k. ú. Bílina. 
 
267  
Petici „Nesouhlas s urbanistickou zástavbou klidové luční zóny Pod Chlumem“, v územním 
plánu města vedené pod označením Z20, RD, technickou a dopravní infrastrukturou. 
 
 

V. neschvaluje 
 
268  
Zahrnutí připomínky společnosti VERAMENTE, s. r. o., na změnu využití p. p. č. 1968/1, 
1969/1, 1976 a 1974, k. ú. Bílina do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. 
 
269  
Zahrnutí připomínky Ing. Stanislava Holuba, MUDr. Hany Holubové, Ondřeje Drábka 
a Mgr. Hany Drábkové na změnu způsobu využití části p. p. č. 1676/2, k. ú. Bílina do návrhu 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. 
 
270  
Zahrnutí připomínky Pavla Raise pro lokalitu Z20 do návrhu Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Bílina. 
 
271  
Zahrnutí připomínky Pavla Raise k veřejně prospěšné stavbě VD20 do návrhu Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Bílina. 
 
272  
Zahrnutí připomínky Bohuslava Blažka do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Bílina. 
 
273  
Zahrnutí připomínky Martiny Hlaváčkové (zástupce petičního výboru) pro lokalitu Z20 
do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. 
 
274  
Zahrnutí připomínky Ireny Kidorové k veřejně prospěšné stavbě VD20 do návrhu Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Bílina. 
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VI. rozhodlo 
 
275  
Poskytovat další peněžní plnění z peněžního fondu nebo z rozpočtu města uvolněným členům 
zastupitelstva města, v souladu s § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s platnou kolektivní smlouvou, a platnou směrnicí o zaměstnaneckém 
fondu, a to ve stejné výši, jako jsou poskytována zaměstnancům města, s účinností od 
01.01.2018, následovně: 
a) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s přijímáním 

projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, 
b) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 

zastupováním obce na veřejných občanských obřadech, 
c) příspěvek na stravování, 
d) příspěvek na penzijní pojištění, 
e) příspěvek na ošatné, 
f) odměna při významném životním výročí. 
 

VII. vydává 
 
276  
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2017 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 
ochrany veřejné zeleně a zlepšení vzhledu města. 
 

VIII. ruší 
 
277  
Organizační složku Obytný dům, ul. Důlní 425, Bílina k 31.01.2018. 
 

IX. bere na vědomí 
 
278  
Rezignaci Mgr. Martina Sýkory (Nezávislí pro Bílinu) na mandát člena Zastupitelstva města 
Bíliny, a to k 07.12.2017. 
 
279  
Zánik mandátu Bc. Pavla Ryjáčka (Nezávislí pro Bílinu) na funkci člena Zastupitelstva města 
Bíliny, 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. 
 
280  
Prohlášení Mgr. Zdeňka Svobody, Ph.D., členem Zastupitelstva města Bíliny k 08.12.2017, 
s náležitostmi složení slibu 14.12.2017. 
 
281  
Rezignaci Bc. Lukáše Brázdy (KSČM) na funkci člena kontrolního výboru, k 12.12.2017. 
 
282  
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt 
„Elektronické služby města Bílina“ vedený pod registračním číslem 
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005338. 
 
283  
Srovnávací analýzu hospodaření města Bíliny za období 2013–2016 a dosažení nejvyššího 
stupně iRatingového hodnocení finanční stability obce kategorie A. 
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284  
Druhostupňové rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen 
ÚOHS) o rozkladu z 03.01.2017 proti prvostupňovému rozhodnutí ÚOHS z 20.12.2016 týkající 
se obecně závazné vyhlášky (4/2013, 7/2015 a 10/2015) o regulaci provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her a podání správní žaloby u Krajského soudu v Brně ve 
stanovené lhůtě (2 měsíců), prostřednictvím advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, 
s. r. o., JUDr. Martina Nedelky, Ph.D., kdy součástí žaloby bude návrh na odkladný účinek 
žaloby. 
 
285  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 04.12.2017. 
 
286  
Zápis z jednání finančního výboru z 11.12.2017. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Jiří Urbánek v. r. 
 
 
 
 
 
Josef Horáček v. r.      
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Vendula Vodičková v. r. 
místostarostka města 

 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 

 


