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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 2. zasedání v roce 2018, 
které se uskutečnilo 26. dubna 2018 

 

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 
 

32  
Usnesení zastupitelstva města č. 7 z 15.02.2018, kterým bylo schváleno právní jednání 
starosty dle § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích) spočívající v uzavření darovací 
smlouvy, která byla uzavřena 24.10.2017 dle usnesení Zastupitelstva města Bíliny č. 92 
z 22.06.2017, jímž bylo rozhodnuto ve smyslu ust. § 85 a zák. č. 128/2000 Sb. (o obcích) 
o nabytí pozemku (bezúplatnému převodu), pozemku parcelní číslo 1932/13, zapsaném na LV 
č. 7273 v k. ú. Bílina, a to mezi BALMED Praha, státní podnik, IČO: 25125877, sídlem 
Lysolajské údolí 15/53, 165 00 Praha 6, jako dárcem (převodcem) a městem Bílina jako 
obdarovaným (nabyvatelem), když rovněž souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými, 
viz usnesení č. 65. 
 

II. schvaluje 
 
33  
Rozpočtovou změnu č. 27/2018 – převod finančních prostředků odboru nemovitostí a investic 
ve výši 642.000 Kč z roku 2017 do roku 2018 na plnění smluvních závazků z roku 2017. 
 
34  
Rozpočtovou změnu č. 39/2018 – přijetí státního příspěvku z Krajské pobočky úřadu práce ČR 
ve výši 1.776.000 Kč na výkon pěstounské péče v roce 2018. 
 
35  
Rozpočtovou změnu č. 42/2018 – navýšení rozpočtu odboru správních a vnitřních věcí 
o částku 1.925.000 Kč přijetím neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v roce 2018. 
Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou Bílina v roce 2018. 
 
36  
Rozpočtovou změnu č. 47/2018 – přijetí neinvestiční dotace ve výši 113.600 Kč od Ústeckého 
kraje jako doplatek dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2018 ve spádové 
oblasti města Bíliny. 
 
37  
Rozpočtovou změnu č. 54/2018 – přijetí zálohy na neinvestiční dotaci od Ministerstva práce 
a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Tvorba strategických 
dokumentů města Bílina“ ve výši 1.834.731,38 Kč a předfinancování projektu ve výši 
1.883.000 Kč z přebytku hospodaření. 
 
38  
Rozpočtovou změnu č. 57/2018 – přesun ve schváleném rozpočtu odboru školství, kultury 
a sportu ve výši 35.000 Kč na úhradu provozních nákladů budovy gymnázia v Bílině na rok 
2018. 
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39  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, příspěvková organizace jako 
příjemcem, ve výši 350.000 Kč na provozní náklady budovy gymnázia v Bílině v roce 2018. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
40  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Mysliveckým spolkem Bořeň Bílina, z. s., jako příjemcem na chod 
Mysliveckého spolku Bořeň Bílina, z. s. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
41  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a církevní organizací Oblastní charita Most, jako příjemcem, na projekt 
Centrum „Rodina v tísni“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
42  
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Bílina v rámci programu Regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2018 společnosti 
Bohemia Healing Marienbad Waters, a. s. na akci s názvem „Restaurování středového 
památníku F. A. Reusse“ ve výši 35.000 Kč. 
 
43  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 180.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem, na projekt „Terénní 
protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny v roce 2018“. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
44  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem, na projekt „Linka duševní tísně 
2018“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
45  
Dodatek č. 1 k Zásadám pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny, dle 
předloženého návrhu, s účinností od 01.05.2018. 
 
46  
Dodatek č. 1 k Zásadám pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří 
nejsou členy Zastupitelstva města Bíliny, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.05.2018. 
 
47  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.660.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., v Bílině jako příjemcem 
na projekt „Lékařská pohotovostní služba pro rok 2018”. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
48  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby v roce 2018 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 113.600 Kč na zajištění lékařské pohotovostní 
služby. Podpisem dodatku pověřuje 1. místostarostku města pro věci neinvestiční. 
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49  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby v roce 2018 ve spádové oblasti města Bíliny, uzavřené mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem dotace a společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina jako příjemcem dotace. Předmětem dodatku je poskytnutí doplatku dotace ve výši 
113.600 Kč na zajištění lékařské pohotovostní služby. Podpisem dodatku pověřuje 
1. místostarostku města pro věci neinvestiční. 
 
50  
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 street workoutová sestava na sídlišti Za Chlumem 
s pořizovací cenou ve výši 245.858 Kč, dětské hřiště ve Fügnerově ulici s pořizovací cenou 
ve výši 917.527,49 Kč a šachovnice s dlažbou v areálu lázní Kyselka s pořizovací cenou 
ve výši 49.628 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

51  
Bezúplatný převod hmotného majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městským 
technickým službám Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele, kdy předmětem převodu 
je vybavení Plavecké haly v celkové výši 208.622,86 Kč. Hmotný majetek bude dle Zřizovací 
listiny předán do správy na základě předávacího protokolu. Podpisem protokolu pověřuje 
starostu města. 
 

52  
Dodatek č. 3, který doplňuje a upřesňuje činnosti uvedené ve zřizovací listině Městských 
technických služeb Bílina, příspěvková organizace. 
 
53  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Stanislavem 
Hlaváčkem, bytem v Bílině, K. H. Máchy 271/9, jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemku p. č. 2180/2 o výměře 77 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 246 Kč/m2, tj. 18.930 Kč 
stanovenou znaleckým posudkem č. 5/20605/2018 vyhotoveného Ing. Janem Dvořákem. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 

54  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Liborem Částkem, 
bytem v Bílině, Za Chlumem 776, jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 962/1 o výměře 630 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 129,98 Kč/m2, tj. 80.000 Kč stanovenou 
znaleckým posudkem č. 5391-234/2018 vyhotoveného společností XP invest, s. r. o. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
55  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Simonou Magyarovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je 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 1.200.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 

56  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Jiřím Bullou jako kupujícím, 
kdy předmětem smlouvy je prodej části pozemku p. č. 704 o výměře 523 m2 k. ú. Bílina, na 
základě geometrického plánu č. 3032-017/2018 vyhotoveného Ing. Stanislavou Urbánkovou, 
V Kopečku 159, 434 01 Most – Vtelno, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého 
posudku č. 12/20612/2018 vyhotoveného Ing. Janem Dvořákem, Síbova 286/8, 418 01 Bílina, 
za cenu 90 Kč/m2 tj. celkem 47.070 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
57  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manžely Stanislavem 
a Věrou Zvešperovými, bytem v Bílině, Hasičská 248/4, jako kupujícími, kdy předmětem 
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smlouvy je prodej pozemku p. č. 1692/1 o výměře 259 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 49.210 Kč 
stanovenou znaleckým posudkem č. 25/20625/2018 vyhotoveného Ing. Janem Dvořákem. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 

58  
Záměr prodeje vyřazovaného vozidla VOLKSWAGEN CADDY 1,6, RZ: 7U0 5120 (služební 
vozidlo Městské policie Bílina) za cenu dle znaleckého posudku, za částku 195.000 Kč 
vč. DPH. V případě více zájemců se jedná o prodej obálkovou metodou, s vyvolávací cenou 
dle znaleckého posudku. 
 

59  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1664/182 o výměře cca 23 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
určenou na základě znaleckého posudku s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit 
znalecký posudek a geometrický plán na oddělení pozemku. 
 

60  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1671/57 o výměře cca 23 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
určenou na základě znaleckého posudku s tím, že znalecký posudek si žadatel nechá vyhotovit 
na vlastní náklady. 
 
61  
Záměr prodeje pozemku p. č. 663 o výměře 4.173 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem s tím, že znalecký posudek si žadatel nechá vyhotovit na vlastní 
náklady. 
 

62  
Záměr prodeje pozemku p. č. 668 o výměře 302 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem s tím, že znalecký posudek si žadatel nechá vyhotovit na vlastní 
náklady. 
 

63  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1005/4 o výměře cca 545 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou 
a stanovenou znaleckým posudek, který si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. 
 
64  
Žádost společnosti STATUM, s. r. o., zastoupenou Ing. Marianem Zachem, o zrušení sankce 
z prodlení díla „PD – Stavební úpravy LDN C ve 3. NP v Hornické nemocnici s poliklinikou 
v Bílině“. 
 

65  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílinou jako obdarovaným a BALMED Praha, státní 
podnik, IČO: 25125877, sídlem Lysolajské údolí 15/53, 165 00 Praha 6 jako dárcem, kdy 
předmětem smlouvy je darování pozemku p. č. 1932/13 o výměře 1.439 m2 k. ú. Bílina. 
Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu města. 
 

66  
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku, dle návrhu předloženého odborem dotací 
a projektů. 
 

67  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 06.02.2018 do 16.04.2018.  
 
 

III. souhlasí 
 
68  
Se změnou názvu akce pod číslem 16-14, VO podél řeky Bílina včetně PD – Rekonstrukce, 
a zařazení pod novým názvem Rekonstrukce VO v lokalitě Bezovka – Bílina.  
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IV.  zamítá 
 
69  
Žádost pana J. Šrota o prodej části pozemku p. č. 2332/3 k. ú. Bílina. 
 
70  
Žádost Ing. Nováka o prodej pozemku p. č. 2869/1 k. ú. Bílina,  p. č. 2879  k. ú. Bílina, p. č. 
2878  k. ú. Bílina. 
 
71  
Žádost paní L. Kosteley o prodej pozemku p. č. 2190/17 k. ú. Bílina.  
 
72  
Žádost pana L. Prinze o prodej pozemků p. č. 269/277 o výměře 107 m2, části p. č. 269/191 
o výměře cca 985 m2 a části p. č. 336/2 o výměře cca 585 m2 vše k. ú. Bílina. 

 
73  
Žádost pana S. Hlaváčka o prodeji pozemku p. č. 2189/5 k. ú. Bílina. 
 
 

V. rozhodlo 
 
74  
Projevit nezájem o nákup 1 akcie společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, 
a. s., kterou nabízí Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem. Podpisem prohlášení 
o nezájmu o nákup 1 akcie pověřuje starostu města. 
 
 

VI.  vydává 
 
75  
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 51/2002 
– řád veřejného pohřebiště. 
 

VII. stanovuje 
 

76  
29 členů zastupitelstva města na volební období 2018–2022, v souladu s § 67 a § 68 zákona 
č. 128/2000 o obcích, v platném znění. 
 
 

VIII. bere na vědomí 
 
77  
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu 
„Tvorba strategických dokumentů města Bílina” vedeného pod registračním číslem 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007420. 
 
78  
Dotazy člena zastupitelstva města, Ing. Jindřicha Brunclíka, z 22.03.2018, včetně odpovědí 
na jednotlivé otázky. 
 
79  
Zápis z jednání finančního výboru z 23. dubna 2018. 
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80  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 16. dubna 2018 a zároveň schvaluje doplnění plánu 
činnosti kontrolního výboru o kontrolu č. 2/2018 – kontrola zmaření investic v HNsP v letech 
2011–2016, o kontrolu č. 3/2018 – kontrola auditu hospodaření DDM na základě 
veřejnosprávní kontroly č. 1/2018 a o kontrolu č. 4/2018 – kontrola snížení pracovního úvazku 
v KC Bílina. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Mgr. Pavlína Eliášová v. r.     
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. René Štěpánek, MBA v. r.    
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Vendula Vodičková v. r. 
místostarostka města 

 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 

 


