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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 2019, 
které se uskutečnilo 10. dubna 2019 

 

__________________________________ 
 

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

I. ukládá 
 
59  
Radě města pověřit vedoucí odboru školství, kultury a sportu ke zpracování upozornění 
provozovatele občerstvení na dodržování příslušných ustanovení příkazní smlouvy, jejímž 
předmětem je zajištění občerstvení v zařízeních provozovaných Kulturním centrem Kaskáda. 
 
60  
Radě města pověřit vedoucí odboru nemovitostí a investic přípravou podkladů na základě, 
kterých by zastupitelstvo města zvážilo zařazení rekonstrukce vzduchotechniky a rekonstrukce 
zázemí městského divadla do plánu investic roku 2020. 
 

 

II. schvaluje 
 

61  
Rozpočtovou změnu č. 11/2019 – přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 
1.968.000 Kč na kalendářní rok 2019, zvýšený o částku 8.000 Kč za kalendářní rok 2018. 
 
62  
Rozpočtovou změnu č. 15/2019 – navýšení rozpočtu odboru správních a vnitřních věcí 
o částku 2.292.800 Kč přijetím neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v roce 2019. 
Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou Bílina v roce 2019. 
 
63  
Rozpočtovou změnu č. 16/2019 – navýšení mzdových prostředků pro Městské technické 
služby Bílina o částku ve výši 2.962.000 Kč. 
 
64  
Rozpočtovou změnu č. 24/2019 – na odpisy majetku pro Městské technické služby Bílina 
ve výši 269.000 Kč. 
 
65  
Rozpočtovou změnu č. 27/2019 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 
77 z přebytku hospodaření roku 2018 na investiční akci pod názvem „Rekonstrukce ulic 
Zámecká a Komenského, Bílina“, ve výši 6.235.000 Kč. 
 
66  
Rozpočtovou změnu č. 37/2019 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 
77 z přebytku hospodaření roku 2018 na investiční akci pod názvem „Přeložka sítě vysokého 
napětí – parkoviště u zimního stadionu“, ve výši 1.000.000 Kč. 
 
67  
Snížení prodejní ceny u nepotřebného movitého majetku – osobního automobilu Škoda Fabia 
Combi 6Y s inventárním číslem MUBIH000FTW na částku 39.000 Kč. V případě více zájemců 
se prodej uskuteční formou obálkové metody. 
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68  
Změnu zřizovacích listin Domu dětí a mládeže Bílina, Základní umělecké školy Gustava 
Waltera, Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 
Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, s účinností 
od 01.05.2019, dle návrhu předloženého vedoucí odboru školství, kultury a sportu. 
 
69  
Nabídku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod 
pozemku p. č. 1867 o výměře cca 238 m2 (zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště) k. ú. Bílina. 
 
70  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.660.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., jako příjemcem, 
na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2019. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
71  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a organizací Oblastní charita Most jako příjemcem, na projekt „Azylový dům 
a Noclehárna v Duchcově“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
72  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a organizací Oblastní charita Most jako příjemcem, na projekt Centrum 
„Rodina v tísni“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
73  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a společností Hospic v Mostě, o. p. s., jako příjemcem, na projekt „Hospicová 
péče paliativní“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
74  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Spolkem šance žít jako příjemcem, na projekt „Zajištění provozu chráněné 
dílny u Lady“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
75  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb mezi 
Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace ve výši 
2.292.800 Kč Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou Bílina 
v roce 2019. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
76  
Uzavření smlouvy č. 161/18/4120 o bezúplatném převodu pozemku p. č. 927/75 o výměře 
1 m2 k. ú. Bílina mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem 
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 
pověřuje starostku města. 
 
77  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/169 o výměře 22 m2 
k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 
vyhotoveným Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, Bílina, ve výši 3.300 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostku města. 
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78  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a   
   jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 

p. č. 23/222 o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu stanovenou znaleckým 
posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveným Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, Bílina, ve výši 
150 Kč/m2, tj. celkem 3.600 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 
 
79  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/83 
o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem 
č. 46/3846/2018 vyhotoveným Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, Bílina, ve výši 150 Kč/m2, 
tj. celkem 3.300 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 
 
80  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/238 o výměře cca 22 m2 
k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 
vyhotoveným Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, Bílina, ve výši 3.300 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
81  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej 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 vyhotoveným Ing. Jiřím Laiblem, 
Pivovarská 69, Bílina, ve výši 6.900 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 
 
82  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a m 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1671/57 o výměře 23 m2 
k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem č. 7/3937/2019 vyhotoveným 
Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, Bílina, ve výši 4.980 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
83  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1664/302 o výměře 27 m2 

odděleného z pozemku p. č. 1664/182 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 3057–
77/2018 vyhotoveného Jakubem Charvátem, za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým 
posudkem č. 113/3923/2018 vyhotoveným Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, Bílina, ve výši 
5.850 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 
 
84  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/116 o výměře 22 m2 
k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 
vyhotoveným Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, Bílina, ve výši 3.300 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
85  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Českým rybářským svazem, 
z. s., místní organizací Bílina, Důlní 85, 418 01 Bílina, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemku p. č. 876 o výměře cca 25 m2 k. ú. Bílina za cenu stanovenou dle znaleckého 
posudku č. 25/20825/2019 vyhotoveným Ing. Janem Dvořákem, Síbova 286/8, Bílina, ve výši 
6.300 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 
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86  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a   
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/208 o výměře cca 24 m2 
k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 
vyhotoveným Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, Bílina, ve výši 3.600 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
87  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 39,68 m2 k. ú. Bílina, za cenu 
obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku, který si žadatel nechá vyhotovit na vlastní 
náklady. 
 
88  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1769/4 o výměře cca 2 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, který si nechá žadatel vyhotovit na vlastní náklady. 
 
89  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/206 o výměře 25 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveným Ing. Jiřím Laiblem, 
Pivovarská 69, Bílina, ve výši 3.750 Kč. 
 
90  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1979/1 o výměře 347 m2 k. ú. Bílina za cenu obvyklou, určenou 
na základě znaleckého posudku s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit 
znalecký posudek. 
 
91  
Žádost  o upuštění od vymáhání zbylé části poplatku z prodlení 
za opožděně uhrazené dlužné nájemné ve výši 349.468 Kč. 
 
92  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 20.02.2019 do 26.03.2019. 
 
 

 

III. zamítá 
 
93  
Nabídku   na odprodej pozemku p. č. 87/2 (zastavěná plocha a nádvoří) 
o výměře 430 m2 včetně stavby bez čp/če, pozemku p. č. 88 (zastavěná plocha a nádvoří) 
o výměře 97 m2 včetně stavby bez čp/če, pozemku p. č. 89/2 (ostatní plocha) o výměře 151 m2 
(ostatní plocha) a pozemku p. č. 89/7 (ostatní plocha) o výměře 8 m2 k. ú. Bílina, za nabídkovou 
cenu 5.500.000 Kč. 
 
94  
Žádost společnosti Profeko, s. r. o. o prodej pozemku p. č. 1651/1 k. ú. Bílina, o celkové výměře 
cca 1605 m2. 
 
95  
Žádost  o prodej části pozemku p. č. 1727/47 o výměře cca 30 m2 
k. ú. Bílina. 
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IV. vydává 
 
96  
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol 
zřízených městem Bílina, s účinností od 01.05.2019. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná 
vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených 
městem Bílina. 

 

V.  bere na vědomí 
 

 

97  
Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu města Bíliny v roce 2018 podanou npor. Radkem 
Kaňákem, vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR v Bílině. 
 

98  
Informaci ředitele městské policie o činnosti Městské policie Bílina za rok 2018. 
 

99  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 1 z 20.02.2019, kterým bylo radě města uloženo 
zadat vypracování právní analýzy či posudku za účelem stanovení možností řešení, která 
povedou k omezení obchodu s chudobou. 
 
100  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 2 z 20.02.2019, kterým bylo radě města uloženo 
zřídit juniorskou komisi. 
 
101  
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 27.02.2019 
 
102  
Zápis z jednání finančního výboru z 8. dubna 2019. 
 
103  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 27.03.2019. 

 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
 
Ing. Pavel Dvořák v. r.     ______________________________ 

 
 
Mgr. Petr Hazdra v. r.     ______________________________ 
 

  
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


