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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 5. zasedání v roce 2019, 
které se uskutečnilo 23. října 2019 

 

__________________________________ 
 

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

 
I. revokuje 

 

209  

Usnesení zastupitelstva města č. 87 z 10.04.2019, kterým byl schválen záměr prodeje části 

pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 39,68 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou 

na základě znaleckého posudku, který si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. 

 

II. schvaluje 
 
 
210  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a , 

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 1.211.000 Kč dle obálkové metody. Kupní smlouva bude doplněna o závazný 

účel využití a předkupní právo. K ceně nemovitostí budou připočítány náklady spojené 

s prodejem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

211  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 

kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 269/357 o výměře 300 m2 

v k. ú. Bílina, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 73/4003/2019 zhotoveného 

Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, 418 01 Bílina, ve výši 350 Kč/m2, a tj. celkem 105.000 Kč. 

Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

 

212  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a Atletickým klubem Bílina jako příjemcem na opravu lajnování 

povrchu dráhy, regeneraci travnaté plochy a opravu venkovního nářadí. Předmětem dodatku 

je prodloužení doby realizace oprav do 31.10.2019. Podpisem dodatku pověřuje starostku 

města. 

 

213  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních 

služeb v roce 2019 mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako 

příjemcem dotace. Předmětem dodatku je navýšení poskytnuté dotace o částku ve výši 

278.200 Kč. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

 

214  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/96 o výměře 192 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 

určenou na základě znaleckého posudku, který si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. 
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215  
Záměr prodeje pozemku p. č. 269/346 o výměře 103 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č 269/71 

o výměře 247 m2 a části pozemku p. č. 269/191 o výměře cca 157 m2 v k. ú. Bílina. Cena 

pozemků bude uskutečněna za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku, který 

si žadatel nechá zhotovit na vlastní náklady. Žadatel si nechá zhotovit na vlastní náklady 

geometrický plán na rozdělení pozemku. 

 

216  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1305/1 o výměře cca 290 m2 v k. ú. Bílina a pozemku 

p. č. 1305/2 o výměře 14 m2 v k. ú. Bílina, za cenu stanovenou na základě znaleckého 

posudku, který si žadatelé nechají zhotovit na vlastní náklady. Žadatelé si nechají na vlastní 

náklady zhotovit geometrický plán na rozdělení pozemku. 

 

217  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2089/2 o výměře 57 m2 v k. ú. Bílina, za cenu stanovenou 

na základě znaleckého posudku, který si žadatel nechá zhotovit na vlastní náklady. 

 

218  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 11.09.2019 do 08.10.2019.  

 

III. zamítá 
 

219  

Žádost  o prodej bytové jednotky č. 597/41 o velikosti spoluvlastnického 

podílu 2660/198050 a bytové jednotky č. 597/42 o velikosti spoluvlastnického podílu 

2860/198050 v panelovém domě v Teplické č. p. 597, Bílina. 

 

220  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 1630/2 v k. ú. Bílina, pozemku 

p. č. 2158 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 2167/1 v k. ú. Bílina. 

 

221  

Žádost  o prodej části pozemku p. č. 269/1 v k. ú. Bílina.  

222  
Žádost  o prodej části pozemku p. č. 2000/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. 

Bílina. 

IV. stahuje z programu 
 

223  
Uzavření dodatku č. 1 k dohodě o spolupráci při realizaci staveb rekonstrukce komunikace 

a vodovodu v ulici 5. května v Bílině mezi městem Bílina a společností Severočeská 

vodárenská společnost, a. s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689. 

 

V. bere na vědomí 
 

 

224  
Koncepci řízení Městské policie Bílina zpracovanou Mgr. Petrem Kollárem a Bc. Milanem 

Liškou. 

 

225  

Informaci o zrušení juniorské komise. 
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226  
Návrh pana Daniela Hendrycha, člena zastupitelstva města, na neprodloužení smlouvy 

o výpůjčce uzavřené se společností Člověk v tísni, jejímž předmětem jsou movité věci  

Integrovaného centra prevence. 

 

227  

Návrh pana Daniela Hendrycha, člena zastupitelstva města, na neprodloužení smlouvy 

o výpůjčce uzavřené se společností Člověk v tísni, jejímž předmětem jsou prostory pavilonu 

č. 1, v ul. Teplická 555, v Bílině. 

 

228  
Návrh pana Daniela Hendrycha, člena zastupitelstva města, na umístění desky na obřadní síň 

na hřbitově v Bílině věnovanou bílinským obyvatelům německé národnosti k událostem 

z května a června roku 1945, 

 

229  
Zápis z jednání finančního výboru z 21. října 2019 s tím, že výbor nebyl usnášeníschopný, 

neboť se jednání nezúčastnila nadpoloviční většina všech členů. 

 

230  

Zápis z jednání kontrolního výboru z 30. září 2019. 

 
Ověřovatelé zápisu: 
  
 
Naděžda Maurerová v. r.     

 
 
Pavel Pastyřík MSc., MBA v. r.     
 

  
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


