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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 2018, 
které se uskutečnilo v 20. září 2018 

 

__________________________________ 
 

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

 

I. revokuje 
 

 

123  

Usnesení zastupitelstva města č. 58 z 26.04.2018, kterým byl schválen 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 by se jednalo o prodej obálkovou metodou, s vyvolávací cenou dle znaleckého 

posudku. Viz usnesení č. 136. 

II. schvaluje 
 
124  

Rozpočtovou změnu č. 112/2018 – přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního 

programu na projekt „Bílina, bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu – I. etapa“ 

ve výši 3.034.056 Kč. 

 
125  

Rozpočtovou změnu č. 120/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce 16–13 na akci 18–67 „Spoluúčast – oprava zdi 

pod zámkem“ ve výši 311.000 Kč. 

 
126  

Rozpočtovou změnu č. 139/2018 – přijetí zálohové platby neinvestiční dotace od Ministerstva 

práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Asistenti prevence 

kriminality v Bílině“ ve výši 1.629.323,62 Kč a úpravu schváleného rozpočtu městské policie 

v souvislosti s úhradou podílu města na projektu. 

 
127  

Rozpočtovou změnu č. 149/2018 – převod finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 2.400.000 Kč z akce 17–14 „Rekonstrukce 

ordinací HNsP“ na akci 17–13 „Rekonstrukce LDN C v HNsP“. 

 
128  

Rozpočtovou změnu č. 154/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 1.200.000 Kč na projekty „BROUK 

(Barevné Rozmanitější Oživenější Účelné a Kreativní zahrady)“, „ZA SLUNÍČKEM“ a „ZŠ Za 

Chlumem - sadovnické úpravy atria“. 
 
129  

Rozpočtovou změnu č. 155/2018 – přijetí 2. splátky neinvestiční účelové dotace na výkon 

agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018, kterou poskytuje Ministerstvo práce 

a sociálních věcí prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 1.633.800 Kč. 
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130  

Rozpočtovou změnu č. 156/2018 – přijetí účelové neinvestiční dotace na výkon agendy 

sociální práce v roce 2018, kterou poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí 

prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje, ve výši 2.788.196 Kč. 

 

131  

Rozpočtovou změnu č. 160/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 1.240.000 Kč, a to přesun finančních prostředků 

kapitoly 77 z odd., § 36–13, č. org. 16–13 (Reko „Černý kůň”), položka 6121 do rozpočtu 

odboru správního a vnitřních věcí kapitoly 08, odd., § 61–71, č. org. 5311, položka 5171 

(opravy a udržování). 

 

132  

Rozpočtovou změnu č. 198/2018 – převod finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce 16–13 „Reko Černý kůň“ ve výši 6.000.000 Kč 

na akci 17–14 „Reko ordinací HNsP“. 

 

133  

Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 21.786 Kč za nezaplacené 

zbylé dlužné nájemné, z důvodu ukončeného soudního vymáhání. 

 
134  

Podání žádosti Krajskému úřadu Ústeckého kraje o úhradu nákladů spojených s realizací díla 

na odstranění ekologických škod „Obnova silnice Bílina – Kostomlaty, II. etapa (napojení 

na dopravní síť v Bílině)“. 

 

135  

Realizaci díla na odstranění ekologických škod „Obnova silnice Bílina – Kostomlaty, II. etapa 

(napojení na dopravní síť v Bílině)“ 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 

se dílo (část přesahující koncepci řešení ekologických škod) nebude realizovat v celém 

rozsahu. 

 

136  

Záměr prodeje vyřazovaného vozidla Volkswagen Caddy 1,6, RZ: 7U0 5120 (služební vozidlo 

MP Bílina) za sníženou cenu 150.000 Kč, s tím, že v případě více zájemců se jedná o prodej 

obálkovou metodou, s vyvolávací cenou 150.000 Kč vč. DPH, dle zvážení Rady města Bílina. 

 

137  

Záměr výkupu pozemku p. č. 1068 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 153 m2, jehož 

součástí je stavba č. p. 91 k. ú. Bílina, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

 

138  

Záměr výkupu pozemku p. č. 1071/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 51 m2, jehož 

součástí je stavba č. p. 90 k. ú. Bílina, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
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139  

Záměr výkupu pozemku p. č. 1787/1 o výměře 2.699 m2 k. ú. Bílina za cenu do max. výše 

1.500.000 Kč a zároveň ukládá starostovi jednat s prodávajícím o nabízené ceně. 

 
140  

Záměr prodeje pozemku p. č. 861/4 o výměře cca 33 m2 k. ú. Bílina s tím, že si žadatel nechá 

na vlastní náklady vyhotovit znalecký posudek. 

 
141  

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. Prodej 

se uskuteční obálkovou metodou. K ceně nemovitostí budou připočítány náklady spojené 

s prodejem. 

 
142  

Záměr prodeje pozemků p. č. 2146/2 o výměře 278 m2 a p. č. 2147/2 o výměře 153 m2 k. ú. 

Bílina, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, který si nechá žadatel vyhotovit 

na vlastní náklady. 

 
143  

Uzavření smlouvy č. 1003991869 o bezúplatném převodu pozemků p. č. 345/3, 1663/1, 

1663/14, 1663/16, 1663/17, 1663/18 vše k. ú. Bílina mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem 

se sídlem v Praze, Husinecká 1024/11a, jako převodcem a městem Bílina jako nabyvatelem. 

Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostu města. 

 
144  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a spolkem Draci Bílina, z. s., jako příjemcem, na dopravu na zápasy, poplatky 

za rozhodčí a zdravotní službu pro mládežnické kategorie v období od 01.06.2018 

do 31.12.2018, na základě žádosti spolku Draci Bílina, z. s. Bude hrazeno z rezervy sportu. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 
145  

Uzavření darovací smlouvy č. 77/18/4120 o bezúplatném převodu pozemku p. č. 23/253, p. č. 

23/254 a p. č. 24/1 k. ú. Chudeřice u Bíliny mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako 

převodcem a městem Bílina jako nabyvatelem. Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 

uvedenými. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 

 
146  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a společností Lesy Sever, s. r. o., 
jako obdarovaným, jejímž předmětem je finanční spoluúčast na opravě hraniční zdi ve výši 
310.083,31 Kč vč. DPH, což činí 35 % celkových nákladů na opravu. Podpisem darovací 
smlouvy pověřuje starostu města. 

 
147  

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na opravu kulturní 

památky v celkové výši 116.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a společností 

Bohemia Healing Marienbad Waters, a. s., jako příjemcem, na akci „Restaurování středového 

památníku F.A.Reusse“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 
148  

Pravidla pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny. 
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149  

Pravidla podpory výstavby veřejné infrastruktury jinými investory. 

 
150  

Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 28.06.208 do 04.09.2018.  

 

 

III.  zamítá 
 
151  

Žádost společnosti Člověk v tísni, o. p. s., o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Podpora 

sociálních služeb prevence Člověk v tísni, o. p. s.“ 

 
152  

Žádost  o prodej části pozemku p. č. 802 o výměře cca 60 m2 k. ú. Bílina. 
 

IV.  ruší 
 
153  

Usnesení zastupitelstva města č. 310 z 05.11.2015, kterým bylo radě města uloženo uvolnit 

v případě potřeby finanční prostředky na zpracování cenových nabídek na akce související 

s kontrolou kontrolního výboru č. 2/2015 – kontrola zadávání zakázek – v roce 2014 

do 250.000 Kč, od dubna 2015 do 50.000 Kč. 

 

V. pověřuje 
 
154  

Vendulu Vodičkovou, 1. místostarostku města pro věci neinvestiční, podpisem dodatku č. 1 

„veřejnoprávní smlouvy o spolupráci kraje s obcemi ve věci provozu Geoportálu územně 

analytických podkladů Ústeckého kraje mezi Ústeckým krajem a obcemi s rozšířenou 

působností při územně plánovací činnosti na území Ústeckého kraje“. 

 

VI.  stahuje z programu 
 

155  

Materiál č. 999 – záměr prodeje pozemku p. č. 1854/1 o výměře 718 m2 k. ú. Bílina, jehož 

součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 275 v ulici Mostecká. 

 

VII. bere na vědomí 
 

156  

Splnění usnesení č. 112 z 28.06.2018, kterým bylo vedoucí finančního odboru uloženo upravit 

směrnici č. 02/2010 o obsah výjimek z časového rozlišení a stanovit hranici významnosti 

pro časové rozlišení. 

 
157  

Informace související s ukončením volebního období. 

 
158  

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17.09.2018 
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159  

Informaci o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2018. 

 
160  

Zprávu o výchozím stavu a monitorovací zprávu za rok 2017 environmentálního dozoru 

obcí/měst Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice a Mariánské Radčice nad provozem lomu Bílina 

Severočeských dolů, a. s., pro období 2017–2035. 

 
161  

Zprávu předsedy kontrolního výboru o neuskutečnění plánovaného zasedání kontrolního 

výboru 10.09.2018, vzhledem k nadpoloviční většině omluvených. 

 
162  

Přehled docházky jednotlivých členů na zasedáních Zastupitelstva města Bíliny ve volebním 

období 2015–2018. 

 
163  

Změnu názvu akce pod číslem 18–27, Koupaliště – byt, zázemí pro personál, a zařazení 

pod novým názvem „Výstavba nových převlékáren – areál koupaliště Kyselka – Bílina“.  

 
164  

Odstoupení  od kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej pozemku 

p. č. 1191 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba domu s č. p. 462 dohodou. Podpisem dohody 

o odstoupení od kupní smlouvy pověřuje starostu města. 

 
165  

Srovnávací analýzu hospodaření města Bíliny za období 2014–2017 a nejvyšší stupeň 

iRatingového hodnocení finanční stability obce, kategorie A. 

 
166  

Informace k hodnocení postupu při zadávání změny povrchu oproti původnímu záměru 

realizace zakázky „Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu, I. etapa“.  

 
167  

Dotazy členů zastupitelstva města, pana Pavla Prchala a Ing. Jindřicha Brunclíka, včetně 

odpovědí na jednotlivé dotazy. 

 
168  

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu 

„Asistenti prevence kriminality v Bílině“ vedeného pod registračním číslem 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16 048/0009005. 

 

 

VIII. nezaujalo stanovisko 
 
169  

K návrhu na zamítnutí žádosti  o prodej části pozemku p. č. 2165/1 

o výměře cca 700 m2 k. ú. Bílina.  

 
170  

K návrhu na pověření vedení města podáním trestního oznámení na neznámého pachatele 

ve věci veřejné zakázky „Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu“. 
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Ověřovatelé zápisu: 
  
 
Bc. Lukáš Brázda v. r.     ______________________________ 

 
 
 

Mgr. Petr Hazdra v. r.     ______________________________ 
 

  
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r.  
starosta města 

Vendula Vodičková v. r.  
místostarostka města 

 
 
 

 
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.  

místostarostka města 
 

 
 

 


