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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 4. zasedání v roce 2019, 
které se uskutečnilo 11. září 2019 

 

__________________________________ 
 

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

 
I. revokuje 

 

141  

Usnesení zastupitelstva města č. 103 z 28.06.2018, kterým byl schválen záměr prodeje 

pozemků p. č. 766/1 o výměře 8.260 m2 a p. č. 774 o výměře 2.621 m2 k. ú. Bílina za cenu 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. 

 

II. schvaluje 
 
 
142  
Rozpočtové opatření č. 120/2019 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku 793.300 Kč přijetím doplatku neinvestiční dotace z MPSV ČR na pokrytí výdajů 

na činnost sociálně–právní ochrany dětí v roce 2019. 

 

143  

Rozpočtové opatření č. 121/2019 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku 2.359.400 Kč přijetím neinvestiční dotace z MPSV ČR na pokrytí výdajů na činnost 

sociálně–právní ochrany dětí v roce 2019. 

 

144  
Rozpočtové opatření č. 122/2019 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku 1.238.099 Kč přijetím neinvestiční dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce v roce 

2019. 

 

145  
Uzavření dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru 

ekologické revitalizace k projektu „Obnova silnice Bílina – Kostomlaty II. etapa” mezi Českou 

republikou – Ministerstvem financí ČR jako vyhlašovatelem a městem Bílina jako žadatelem. 

Projekt bude financován Ministerstvem financí ČR v rámci Programu k řešení ekologických 

škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém 

a Karlovarském kraji. Podpisem dohody pověřujte starostku města. 

 

146  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a Českou republikou – Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/2, Nové 

Město, 128 00 Praha 2, jako prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je odkup pozemku 

p. č. 167 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 170 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 171 v k. ú. Bílina 

za kupní cenu 334.500 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 
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147  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/89 o výměře 

37 m2 v k. ú. Bílina–Újezd a ideální polovina pozemku p. č. 401/90 o výměře 29 m2 v k. ú. 

Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku č. 38/3968/2019 

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena 

za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 8.472 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

148  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/90 o výměře 

29 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku č. 38/3968/2019 

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena 

za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.847 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

149  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností Severočeské 

doly, a. s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov jako kupujícím, kdy 

předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č 2411 o výměře 811 m2 v k. ú. Bílina za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 5299–029/2019 vyhotoveného Ing. Václavem Brožkem 

ve výši 150.050 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

 

150  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a 

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/113 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře 22 m2 v 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. 

 

151  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1702 o výměře 132 

m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 8511–975/2019 

vyhotoveného společností XP invest, s. r. o., Martinem Svobodou, Mánesova 1374/53, Praha 

za cenu 25.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města.  

 

152  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a 

 jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej 

pozemku p. č. 1979/1 o výměře 347 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě 

znaleckého posudku č. 56/3986/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, Bílina, 

ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 104.100 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

153  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/83 o výměře 

38 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku č. 38/3968/2019 

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena 

za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 4.972 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřit 

starostku města. 
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154  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby v roce 2019 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 úprava výše odměny zdravotnickému 

personálu při zajišťování provozu LPS. Podpisem dodatku ke smlouvě pověřuje starostku 

města. 

 

155  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a 

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/89 

o výměře 37 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku 

č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 250 Kč/m2 + 

222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 4.847 Kč. Podpisem kupní smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

156  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a í jako 

kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/206 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře 25 m2 v 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. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

 

157  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a 

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/78 

o výměře 28 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku 

č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 250 Kč/m2 + 

222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.722 Kč. Podpisem kupní smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

158  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/69 o výměře 

34 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku č. 38/3968/2019 

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena 

za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 4.472 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

159  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1789/12 o výměře 20 m2 

v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 39/3969/2019 

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 300 Kč/m2 a 667 Kč cena 

za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 6.667 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

160  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1789/14 o výměře 25 m2 v k. ú. 

Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 39/3969/2019  

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 300 Kč/m2 a 667 Kč cena 

za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 8.167 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostku města. 
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161  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1789/4 o výměře  21 m2 v k. ú. 

Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 39/3969/2019 

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 300 Kč/m2 a 667 Kč cena za 

zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 6.967 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

162  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/78 

o výměře 28 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku 

č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 250 Kč/m2 + 

222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.722 Kč. Podpisem kupní smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

163  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 

1789/9 o výměře 24 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého 

posudku č. 39/3969/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 

300 Kč/m2 + 667 cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 7.867 Kč. Podpisem kupní 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 

164  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1789/16 o výměře 20 m2 

v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 39/3969/2019 

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 300 Kč/m2 + 667 Kč cena 

za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 6.667 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

165  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a 

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1835/3 o výměře 24 m2 v k. ú. 

Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 39/3969/2019 

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 300 Kč/m2 + 667 Kč cena 

za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 7.867 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

166  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/69 o výměře 

34 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku č. 38/3968/2019 

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena 

za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 4.472 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

167  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej 

pozemku p. č. 401/72 o výměře 30 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě 

znaleckého posudku č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina 

ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 7.722 Kč. 

Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 
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168  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku 

p. č. 401/76 o výměře 29 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého 

posudku č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 

250 Kč/m2 + 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.847 Kč. Podpisem 

kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

 

169  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální 

poloviny pozemku p. č. 401/75 o výměře 29 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou 

na základě znaleckého posudku č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 

695, Bílina ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 

3.847 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

 

170  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/75 

o výměře 29 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku 

č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 250 Kč/m2 + 

222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.847 Kč. Podpisem kupní smlouvy 

pověřuje starostku města. 

171  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/74 o výměře 

27 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku č. 38/3968/2019 

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena 

za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.597 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

172  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

jako kupujícím, kdy předmětemsmlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/74 

o výměře 27 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku 

č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 250 Kč/m2 + 

222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.597 Kč. Podpisem kupní smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

173  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1769/4 o výměře 2 m2 v k. ú. 

Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 65/3995/2019 

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 450 Kč/m2, tj. celkem 900 Kč. 

Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

 

174  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/71 o výměře 

33 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku č. 38/3968/2019 

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena 

za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 4.347 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostku města. 
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175  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/71 o výměře 

33 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku č. 38/3968/2019 

vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena 

za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 4.347 Kč . Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

176  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej 

ideální poloviny pozemku p. č. 401/70 o výměře 29m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou 

na základě znaleckého posudku č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 

695, Bílina ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 

3.847 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

177  
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 sportovní aréna Atlanta v ul. Čapkova s pořizovací cenou 

1.331.395,07 Kč a dětské hřiště v ul. Kmochova s pořizovací cenou 1.265.355 Kč. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 

178  

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 doplnění mobiliáře (2 ks laviček s opěradlem) 

na workoutovém hřišti na Kyselce na pozemkové parcele č. 1896/1 v celkové hodnotě 

18.126,50 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

179  
Převod nemovitého majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městských technických 

služeb Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele, kdy předmětem převodu je technické 

zhodnocení nemovitého majetku, objektu tenisových kurtů na Kyselce v celkové hodnotě 

102.466,43 Kč. Podpisem předávacího protokolu pověřuje starostku města. 

 

180  

Převod nemovitého majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městských technických 

služeb Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele, kdy předmětem převodu je technické 

zhodnocení nemovitého majetku, objektu správní budovy Městských technických služeb 

v celkové hodnotě 2.574.247,62 Kč. Podpisem předávacího protokolu pověřuje starostku 

města. 

 

181  
Záměr odkupu pozemků p. č. 1664/295 o výměře 1.680 m2, p. č. 1670 o výměře 2011 m2, 

p. č. 1671/63 o výměře 83 m2, p. č. 1674/22 o výměře 136 m2, p. č. 1674/23 o výměře 46 m2, 

p. č. 1674/25 o výměře 43 m2, p. č. 1658/2 o výměře 455 m2, p. č. 2900/1 o výměře 1.698 m2, 

p. č. 2372/125 o výměře 30 m2, p. č. 2372/127 o výměře 88 m2, p. č. 2372/128 o výměře 

540 m2, p. č. 2433/1 o výměře 404 m2, p. č. 659/4 o výměře 386 m2, p. č. 369/2 

o výměře142 m2, p. č. 415/1 o výměře 1.332 m2 vše v k. ú. Bílina a dále p. č. 540/5 o výměře 

149 m2, p. č. 540/6 o výměře 119 m2, p. č. 540/7 o výměře 85 m2, p. č. 540/9 o výměře 44 m2, 

p. č. 540/11 o výměře 25 m2, vše v k. ú. Bílina–Újezd, od Státního statku Jeneč. 
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182  
Záměr odkupu pozemku p. č. 1910/8 o výměře 62 m2 v k. ú. Bílina za kupní cenu 22.120 Kč.  

 

183  

Záměr odkupu pozemku p. č. 401/155 o výměře 304 m2 v k. ú. Bílina–Újezd. 

 

184  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1683/98 o výměře 348 m2 v k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba 

č. p. 555, Teplické předměstí, Teplická 555, Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě 

znaleckého posudku, navýšenou o náklady spojenými s prodejem nemovitosti. 

 

185  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 766/1 o výměře cca 7.755 m2 a pozemku p. č. 774 o výměře 

2.621 m2 k. ú. Bílina za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, s podmínkou 

věcného břemene užívání cest. Žadatel si na vlastní náklady nechá zhotovit geometrický plán 

na oddělení pozemku. 

 

186  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1 98 7/2 o výměře 97 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 

stanovenou znaleckým posudkem a geometrickým plánem, který si žadatel nechá vyhotovit 

na vlastní náklady. 

 

187  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 23/247 o výměře cca 162 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny 

za minimální cenu 180 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit 

geometrický plán na rozdělení pozemku. Zároveň doporučuje schválit návrh podmínek prodeje 

vypracovaných odborem nemovitostí a investic ve spolupráci s právním zástupcem města 

Bíliny. 

 

188  

Změnu zřizovacích listin Informačního centra Bílina, Kulturního centra Bílina a Městské 

knihovny dle návrhu předloženého vedoucí odboru školství, kultury a sportu, s účinností 

od 01.10.2019. 

 

189  
Dodatek č. 4/2019 zřizovací listiny příspěvkové organizaci Městské technické služby Bílina, 

příspěvková organizace, jehož předmětem je doplnění předmětu činnosti organizace.  

 

190  
Prodej nepotřebného nemovitého majetku – přívěs nákladní valníkový, zn. MARO 5B 

s inventárním číslem MUBIH000FTW  

, za odhadní cenu 11.800 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

191  

Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 26.083 Kč za nezaplacené zbylé 

dlužné nájemné z důvodu ukončeného soudního vymáhání. 

 

192  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 12.06.2019 do 27.08.2019.  
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III. zamítá 
 
193  

Žádost společnosti TREI Real Czech Republic, s. r. o., o prodej pozemku p. č. 12/4 o celkové 

výměře 1.854 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 12/5 o celkové výměře 570 m2 v k. ú. Bílina 

a pozemku p. č. 12/12 o celkové výměře 532 m2 v k. ú. Bílina. 

 

194  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 394 o výměře 

160 m2 v k. ú. Bílina–Újezd. 

 

195  
Žádost společnosti Člověk v tísni, o. p. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města 

ve výši 250.000 Kč na projekt „Sociální služby prevence Člověk v tísni, o. p. s.“ 

 

196  

Žádost spolku SK HC Draci Bílina, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 600.000 Kč 

na provozní náklady v 2. Národní hokejové lize ČR v roce 2019. 

 

 
IV. rozhodlo 

 
197  

Nevyplácet odměnu  za členství v sociálně zdravotní komisi, na základě 

jeho odmítnutí této odměny. 

 

V. ruší 
 

 

198  
Usnesení č. 123 z 12.06.2019, kterým bylo schváleno uzavření darovací smlouvy – darování 

nemovitých věcí č. 13/2019, kdy předmětem smlouvy je převod spoluvlastnického podílu 

o celkové velikosti 1/3 k pozemku p. č. 882/2 o výměře 33 m2 a p. č. 2889/1 o výměře 3 628 m2 

k. ú. Bílina mezi , vlastníkem 1/6, a , vlastníkem 

1/6,  a městem Bílina jako obdarovaným. Podpisem smlouvy byla pověřena 

starostka města. 

 

VII.  stahuje z programu 
 

199  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny 

pozemku p. č. 401/76 o výměře 29 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě 

znaleckého posudku č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina 

ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.847 Kč. 

Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 
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VIII. bere na vědomí 
 
 

200  

Informaci o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2019. 

 

201  
Informaci odboru dotací a projektů o schválení projektu „Obnova silnice Bílina – Kostomlaty II. 

etapa“ na 48. jednání meziresortní komise k realizaci. 

 

202  
Informace starostky města k průběhu výběrového řízení na ředitele Městské policie Bílina.  

 

203  

Rozsudek Okresního soudu v Teplicích a protokol o hlavním líčení z 29.04.2019, kterým bylo 

rozhodnuto o spáchání přečinu podvodu v bývalém Kulturním centru Kaskáda. 

 

204  
Zprávy Severočeských dolů, a. s., o výchozím stavu, monitorovací zprávu za rok 2018 a roční 

zprávu o plnění protiprašných opatření v roce 2018 environmentálního dozoru obcí/měst 

Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice a Mariánské Radčice nad provozem lomu Bílina 

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

 

205  

Právní rozbor ke schválené darovací smlouvě mezi 

 a městem Bílina jako obdarovaným, jejímž předmětem byl převod 

spoluvlastnických podílů o celkové velikosti 1/3 k pozemku p. č. 882/2 o výměře 33 m2 

a p. č. 2889/1 o výměře 3 628 m2 vše v k. ú. Bílina. 

 

206  
Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů 

v katastrálním území Jablonec u Libčevsi. 

 

207  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 24. července 2019. 

 

208  

Zápis z jednání finančního výboru z 9. září 2019. 

 

 

 
Ověřovatelé zápisu: 
  
 
Kamila Marešov .r .v á      

 
 

Ing. Karel Matušk .r .v a     
 

  
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánov .r .v á 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořákov .r .v á  
místostarostka města 

 


