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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 2018, 

které se uskutečnilo v 19. prosince 2018 
 

__________________________________ 
 

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

 

I. revokuje 
 

 

191  
Usnesení zastupitelstva města č. 26 z 23.02.2017, kterým byli pan Oldřich Bubeníček, starosta 
města a Mgr. Veronika Horová, 1. místostarostka pro věci neinvestiční, jmenováni členy 
monitorovacího výboru a Mgr. Zuzana Bařtipánová, 2. místostarostka pro věci investiční a pan 
Jiří Konárek, člen rady města, náhradníky členů monitorovacího výboru, v souladu s dohodou 
o zásadách environmentálního dozoru a usnesení zastupitelstva města č. 216 z 02.11.2017, 
kterým byla paní Vendula Vodičková, 1. místostarostka města pro věci neinvestiční, 
jmenována 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. 
 

II. schvaluje 
 
192  

Rozpočtovou změnu č. 221/2018 – snížení příjmové části rozpočtu o dotaci na elektronické 

služby a navýšení financování – zvýšení rozpočtového schodku upraveného rozpočtu ve výši 

13.423.000 Kč. 

 

193  

Rozpočtovou změnu č. 222/2018 – snížení příjmové části rozpočtu o dotaci na Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku a navýšení financování upraveného rozpočtu 2018 ve výši 

616.000 Kč – zvýšení rozpočtového schodku. 

 

194  

Rozpočtovou změnu č. 230/2018 – snížení příjmové a výdajové části rozpočtu o dotaci na 

projekt „Dětské kluby při základních školách“ o 960.000 Kč. Dopad do celkové výše rozpočtu 

je nulový. 

 

195  

Rozpočtovou změnu č. 235/2018 – přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů 

souvisejících s volbami do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR v celkové výši 

690.000 Kč. 

 
196  

Jednací řád Zastupitelstva města Bíliny, dle předloženého návrhu, s účinností dnem schválení. 

 

197  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím 

 jako kupujícím, 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, za kupní cenu 1.225.000 Kč dle obálkové metody. K ceně nemovitostí budou 

připočítány náklady spojené s prodejem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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198  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností Severočeské 

doly, a. s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, IČO: 49901982, jako 

prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemků p. č. 1662/2, p. č. 1662/4 a p. č. 

1662/6 k. ú. Bílina za kupní cenu 388.460 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 5216–

041/2018 vyhotoveného Ing. Václavem Brožkem. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 
199  

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 

stavbu č. IZ–12–4000609/VB/P002, při akci Parkovací plochy u zimního stadionu v Bílině 

(přeložka elektrického vedení vysokého napětí), uzavřenou mezi městem Bílina jako stranou 

budoucí povinnou, a mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., jako stranou budoucí oprávněnou. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
200  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Severočeské 

doly, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je darování pozemku p. p. č. 311 o výměře 136 m2, 

jehož součástí je budova výměníkové stanice VS 5 s veškerým technologickým zařízením 

a horkovodní přípojkou. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
201  

Uzavření dodatku č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené 15.12.2008 mezi městem Bílina 

a obcí Světec. Předmětem dodatku je doplnění smluvního rozsahu činnosti a úkolů Městské 

policie Bílina. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

 
202  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/185 o výměře cca 300 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 

určenou na základě znaleckého posudku s tím, že si žadatelka nechá na vlastní náklady 

vyhotovit znalecký posudek a geometrický plán na oddělení pozemku. 

 
203  

Záměr prodeje pozemku p. č. 401/89 o výměře 18,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů, spojenou 

s vyhotovením znaleckého posudku. 

 
204  

Záměr prodeje pozemku p. č. 401/78 o výměře 14 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů, spojenou 

s vyhotovením znaleckého posudku. 

 
205  

Záměr prodeje pozemku p. č. 401/74 o výměře 13,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů, spojenou 

s vyhotovením znaleckého posudku. 

 
206  

Záměr prodeje pozemku p. č. 401/76 o výměře 14,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů, spojenou 

s vyhotovením znaleckého posudku. 

 
207  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1194/24 o výměře 17 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 

znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů spojenou s vyhotovením 

znaleckého posudku. 
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208  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1789/12 o výměře 20 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 

znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů spojenou s vyhotovením 

znaleckého posudku. 

 
209  

Záměr prodeje pozemku p. č. 23/113 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, 

Pivovarská 69, Bílina, ve výši 3.300 Kč. 

 
210  

Záměr prodeje pozemku p. č. 23/116 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, 

Pivovarská 69, Bílina, ve výši 3.300 Kč. 

 
211  

Záměr prodeje pozemku p. č. 23/208 o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, 

Pivovarská 69, Bílina, ve výši 3.600 Kč. 

 
212  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1835/3 o výměře 24 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 

znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů spojenou s vyhotovením 

znaleckého posudku. 

 
213  

Záměr prodeje pozemku p. č. 23/169 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, 

Pivovarská 69, Bílina, ve výši 3.300 Kč. 

 
214  

Záměr prodeje pozemku p. č. 401/71 o výměře 16,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů, spojenou 

s vyhotovením znaleckého posudku. 

 
215  

Záměr prodeje pozemku p. č. 401/71 o výměře 16,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou část nákladů spojenou 

s vyhotovením znaleckého posudku. 

 
216  

Záměr prodeje pozemku p. č. 401/69 o výměře 17 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou část nákladů spojenou 

s vyhotovením znaleckého posudku. 

 
217  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1789/9 o výměře 24 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 

znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů, spojenou s vyhotovením 

znaleckého posudku 

 
218  

Záměr prodeje pozemku p. č. 401/76 o výměře 14,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů, spojenou 

s vyhotovením znaleckého posudku. 
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219  

Záměr prodeje pozemku p. č. 401/78 o výměře 14 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou část nákladů spojenou 

s vyhotovením znaleckého posudku. 

 
220  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1789/16 o výměře 20 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 

znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů, spojenou s vyhotovením 

znaleckého posudku. 

 
221  

Záměr prodeje pozemku p. č. 401/90 o výměře 14,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou část nákladů spojenou 

s vyhotovením znaleckého posudku. 

 
222  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1789/4 o výměře 21 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 

znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů, spojenou s vyhotovením 

znaleckého posudku. 

 
223  

Záměr prodeje pozemků p. č. 23/149 o výměře 23 m2 a p. č. 23/180 o výměře 23 m2 k. ú. 

Chudeřice u Bíliny za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, Bílina, ve výši 6.900 Kč. 

 
224  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1789/14 o výměře 25 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 

znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů, spojenou s vyhotovením 

znaleckého posudku. 

 
225  

Záměr prodeje pozemku p. č. 23/238 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, 

Pivovarská 69, Bílina, ve výši 3.300 Kč. 

 
226  

Záměr prodeje pozemku p. č. 401/72 o výměře 30 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů, spojenou 

s vyhotovením znaleckého posudku. 

 
227  

Záměr prodeje pozemku p. č. 401/70 o výměře 14,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou část nákladů, spojenou 

s vyhotovením znaleckého posudku. 

 
228  

Záměr prodeje pozemku p. č. 401/75 o výměře 14,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou část nákladů spojenou 

s vyhotovením znaleckého posudku. 

 
229  

Záměr prodeje pozemků p. č. 401/89 o výměře 18,5 m2 a p. č. 401/90 o výměře 14,5 m2 k. ú. 

Bílina–Újezd za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou část 

nákladů spojenou s vyhotovením znaleckého posudku. 
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230  

Záměr prodeje pozemku p. č. 401/83 o výměře 19 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou část nákladů spojenou 

s vyhotovením znaleckého posudku. 

 
231  

Záměr prodeje pozemku p. č. 401/74 o výměře 13,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou část nákladů spojenou 

s vyhotovením znaleckého posudku. 

 
232  

Záměr prodeje pozemku p. č. 401/75 o výměře 14,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů spojenou 

s vyhotovením znaleckého posudku. 

 
233  

Záměr prodeje pozemku p. č. 23/83 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, 

Pivovarská 69, Bílina, ve výši 150 Kč/m2, tj. celkem 3.300 Kč. 

 
234  

Záměr prodeje pozemků p. č. 1808 o výměře 25 m2 a p. č. 1809/2 o výměře 26 m2 k. ú. Bílina 

za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, který si žadatel nechá vyhotovit na vlastní 

náklady. 

 
235  

Záměr prodeje pozemku p. č. 401/69 o výměře 17 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou část nákladů spojenou 

s vyhotovením znaleckého posudku. 

 
236  

Záměr prodeje pozemku p. č. 23/222 o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, 

Pivovarská 69, Bílina, ve výši 150 Kč/m2, tj. celkem 3.600 Kč. 

 
237  

Záměr prodeje pozemků p. č. 2150/2 o výměře cca 277 m2 a p.č. 2148/2 o výměře 136 m2 

k. ú. Bílina s tím, že si žadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit znalecký posudek. 

 
238  

Záměr o prodej části pozemku p. č. 380/55 o výměře cca 315 m2 k. ú. Bílina–Újezd, 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. 

 
239  

Záměr prodeje pozemku p. č. 876 o výměře cca 25 m2 k. ú. Bílina s tím, že si žadatel nechá 

na vlastní náklady vyhotovit znalecký posudek. 

 
240  

Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku – osobního automobilu Škoda Fabia Combi 

6Y s inventárním číslem MUBIH000F0TW za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým 

posudkem. V případě více zájemců se prodej uskuteční obálkovou metodou. 
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241  

Rozpočet města Bíliny na rok 2019 v této výši:  

Celkové příjmy ve výši 375.609.000 Kč  

Celkové výdaje ve výši 352.163.000 Kč. 

 

242  

Střednědobý výhled rozpočtu v období 2020–2021 v této výši:  

rok 2020:  

Celkové příjmy ve výši 370.666.000 Kč  

Celkové výdaje ve výši 366.030.000 Kč  

rok 2021:  

Celkové příjmy ve výši 381.898.000 Kč  

Celkové výdaje ve výši 361.290.000 Kč. 

 
243  

Převod nemovitého majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městským technickým 

službám Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele, kdy předmětem převodu je 

nafukovací tenisová hala na poz. p. č. 1912/1 v k. ú. Bílina – areál tenisových kurtů, v celkové 

výši 5.340.153,56 Kč. Nemovitý majetek bude do správy předán předávacím protokolem. 

Podpisem protokolu pověřuje starostku města. 

 

244  

Udělení „Pamětní medaile města Bíliny“  dlouholetému členu Českého 

rybářského svazu, za celoživotní přínos pro město při výkonu funkce předsedy a člena místní 

organizace Českého rybářského svazu. 

 

245  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a  jako 

obdarovaným ve výši 15.000 Kč dle „Pravidel pro udělení Pamětní medaile města Bíliny“. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

246  

Změnu zřizovací listiny Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková 

organizace, s účinností od 01.01.2019, dle návrhu odboru školství, kultury a sportu. 

 

247  

Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina včetně formuláře 

žádosti a formuláře vyúčtování, s účinností od 01.01.2019. 

 

248  

Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny, s účinností 

od 01.01.2019, dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. V souladu s nařízením 

vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstev, 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.  

e) člen komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky 

1.400 Kč.  

V případě souběhu výkonu několika funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva města 

stanovuje měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za výkon funkce člena rady města, 

předsedy nebo člena výboru zastupitelstva a předsedy nebo člena komise rady města. Do 

souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou. 

Vyplacení odměny je podmíněno účastí na zasedání výboru nebo komise v daném měsíci. 
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249  

Zásady pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří nejsou členy 

Zastupitelstva města Bíliny, s účinností od 01.01.2019, dle návrhu předloženého tajemníkem 

městského úřadu. Zastupitelstvo stanovuje tyto měsíční odměny:  

a) předseda komise 1.600 Kč,  

b) člen výboru nebo komise 1.100 Kč.  

V případě výkonu několika funkcí se poskytuje odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé 

funkce. Vyplacení odměny je podmíněno účastí na zasedání výboru nebo komise v daném 

měsíci. 

 
250  

Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny na rok 2019, dle návrhu předloženého 

tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 20. února, 10. dubna, 

12. června, 11. září, 23. října, 11. prosince. 

 
251  

Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 06.11.2018 do 04.12.2018. 

 
252  

Činnost kontrolního výboru na příští období dle návrhu předneseného předsedou kontrolního 

výboru Mgr. Zdeňkem Rendlem MBA a členem rady města Ing. Karlem Matuškou. 

 

 

III.  zamítá 
 
253  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1669/2 o výměře 605 m2 k. ú. Bílina. 

 

 

IV.  ruší 
 
254  

Usnesení zastupitelstva města č. 136 z 20.09.2018, kterým byl schválen 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 by se jednalo o prodej 

obálkovou metodou, s vyvolávací cenou 150.000 Kč vč. DPH. Vozidlo bude převedeno 

na Pečovatelskou službu Bílina. 

 

V. pověřuje 
 
255  

Tajemníka městského úřadu přípravou zadávacího řízení na zajištění on–line přenosu 

ze zasedání zastupitelstva města. 

 

 

VI. souhlasí 
 
256  

S rozsahem vypočteného nároku pro účely pozemkových úprav v k. ú. Chotovenka 

pro nemovité věci zapsané na LV 316 k. ú. Chotovenka, obec Světec, dle návrhu Státního 

pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice. Podpisem 

soupisu nároků pověřuje starostku města. 
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VII. deleguje 
 

 
257  

Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má 

město Bílina majetkovou účast, a to na volební období 2018–2022. 

 

VIII. volí 
 

 
258  

Ing. Mgr. Reného Štěpánka, MBA (BSDN), Daniela Hendrycha (Svobodní), Richarda Hazdru 

(ODS), Lenku Glabazňovou (HNHRM), Kamila Šrámka (ANO 2011), Ing. Jaroslavu Mrázovou 

(MOJE BÍLINA) členy finančního výboru. Zároveň určuje Annu Bezuchovou tajemnicí tohoto 

výboru. 

 
259  

Ing. Josefa Dvořáka (Svobodní), Radima Pecháčka (ODS), Jiřího Konárka (KSČM), Ing. Lucii 

Ječmenovou (HNHRM), Romana Sláničku (MOJE BÍLINA), Mgr. Pavla Pátka (ANO 2011) 

členy kontrolního výboru. Zároveň určuje paní Kateřinu Žofkovou tajemnicí tohoto výboru. 

 
260  

Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou a Ing. Marcelu Dvořákovou členkami monitorovacího 

výboru a Ing. Radka Zenkera náhradníkem, 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. 

 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
 
Rostislav Aulický v. r.     ______________________________ 

 
 
 

Lenka Brunzová v. r.     ______________________________ 
 

  
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r.  
místostarostka města 

 
 
 

 
 

 
 

 


