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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 3. zasedání v roce 2020, 
které se uskutečnilo 24. června 2020 

 

__________________________________ 
 

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

 
I. schvaluje 

 
 

111  

Rozpočtové opatření č. 52/2020 – přijetí účelové neinvestiční dotace na konání doplňovacích 

voleb do Senátu Parlamentu České republiky v celkové výši 615.000 Kč. 

 

112  
Rozpočtové opatření č. 60/2020 – přesun finančních prostředků ve výši 665.000 Kč z odboru 

nemovitostí a investic do rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a to na náklady 

Hornické nemocnice s poliklinikou, s.  r. o., Bílina, spojené s pandemií COVID–19.  

 

113  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 139.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem dotace na projekt „Terénní 

protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny”. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

114  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Československou obchodní bankou, a. s., 

na zhodnocení volných finančních prostředků města Bíliny ve výši 195.000.000 Kč formou 

spořícího účtu, s garantovanou úrokovou sazbou 0,60 % p. a. na 1 měsíc od data uzavření 

smlouvy. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

115  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 55.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a Hospicem v Mostě, o. p. s., jako příjemcem dotace na projekt 

„Hospicová paliativní péče“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

116  

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

poskytovatelem a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem dotace na projekt „Linka 

duševní tísně“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

117  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a církevní organizací Oblastní charita Most jako příjemcem dotace na projekt 

„Azylový dům pro matky s dětmi Centrum – Rodina v tísni“. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

118  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a společností Arkadie, o. p. s., jako příjemcem dotace na projekt 

„Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením”. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 
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119  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 664.321 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem dotace a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina jako 

příjemcem dotace na mimořádné výdaje spojené s pandemií COVID–19. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

120  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 

a Podkrušnohorským gymnáziem Most, příspěvková organizace, jako příjemcem, ve výši 

400.000 Kč na provozní náklady budovy gymnázia v Bílině v roce 2020. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

121  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a m 

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 140/3 o výměře 26 m2 v k. ú. 

Bílina–Újezd, za kupní cenu 250 Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem č. 34/21034/2020 

zhotoveného Ing. Janem Dvořákem, Síbova 286/8, 418 01 Bílina, tj. celkem i s náklady 

spojenými s prodejem 6.700 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 

 

122  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi městem 

Bílina jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako 

převodcem, kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p. č. 1083/2 v k. ú. Bílina. 

Podpisem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci pověřuje 

starostku města. 

 

123  

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení 

věcného práva mezi městem Bílina jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem 

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

Město, 128 00 Praha 2, jako převodcem, kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod 

pozemku p. č. 928 o výměře 283 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 931 o výměře 209 m2 v k. ú. 

Bílina, pozemku p. č. 932 o výměře 214 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 935 o výměře 106 m2 

v k. ú. Bílina. Podpisem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

pověřuje starostku města. 

 

124  
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 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. 

 

125  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina, jako prodávajícím, a , jako 

kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/76 o výměře 

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

č. 38/3968/2019 zhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, 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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126  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

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

1305/9 o výměře 297 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1305/2 o výměře 14 m2 v k. ú. Bílina, 

za kupní cenu 46.650 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 30/4080/2020 zhotoveného Ing. 

Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, 418 01 Bílina. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

127  

Udělení „Pamětní medaile města Bíliny“  za podporu výchovy dětí 

a mládeže v oblasti přírodovědných nauk a za popularizaci města Bíliny a jeho okolí v rámci 

přednášek a publikační činnosti. 

 

128  
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. 

 

129  
Záměr odkupu pozemků p. č. 336/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 773 m2, 

p. č. 336/96 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 113 m2, p. č. 377/10 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře 97 m2, p. č. 377/11 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 24 m2 vše 

v k. ú. Bílina za administrativní cenu, určenou na základě znaleckého posudku č. 3621–

053/2020 AC–OC z 03.06.2020 vyhotoveného Radkem Trončinským, se sídlem Masarykova 

124/204, 400 01 Ústí nad Labem. 

 

130  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1194/1 o výměře cca 6,24 m2 v k. ú. Bílina, za cenu 

obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku s tím, že si žadatel nechá na vlastní 

náklady vyhotovit znalecký posudek a na oddělení pozemku geometrický plán. Kupní cena 

bude navýšena o náklady spojené s prodejem části pozemku. 

 

131  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1090/3 o výměře 24 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou 

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

cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 

 

132  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1819/1 o výměře 16 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 

určenou na základě znaleckého posudku a geometrického plánu, které si žadatel nechá 

vyhotovit na vlastní náklady. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem 

pozemku. 

 

133  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 2 950 m2 v k. ú. Bílina, za cenu 

obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem, s podmínkou věcného břemene práva a chůze 

a užívání cest. Žadatel si nechá zhotovit na vlastní náklady znalecký posudek a geometrický 

plán na oddělení pozemku. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem 

pozemku.  
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134  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 639 o výměře cca 125 m2 v k. ú. Bílina a části pozemku 

p. č 623/1 o výměře cca 32 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého 

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

na vlastní náklady geometrický plán na oddělení pozemku. Kupní cena bude navýšena 

o náklady spojené s prodejem pozemků. 

 

135  

Záměr prodeje pozemku p. č. 80/2 o výměře 20 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 80/3 o výměře 

20 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku, který si 

žadatel nechá zhotovit na vlastní náklady. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené 

s prodejem pozemků. 

 

136  
Převod nemovitého majetku města Bíliny, jako převodce do správy Městských technických 

služeb Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele. Předmětem převodu je nemovitý 

majetek v celkové hodnotě 661.434 Kč. Podpisem předávacího protokolu pověřuje starostku 

města. 

 

137  
Návrh komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chotovenka. Podpisem souhlasu s návrhem 

nových pozemků v k. ú. Chotovenka pověřuje starostku města. 

 

138  

Návrh komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Štrbice. Podpisem souhlasu vlastníka s novým 

uspořádáním pozemků v k. ú. Štrbice, soupisu nových pozemků – návrh č. 2 a soupisu nároků 

pověřuje starostku města. 

 

139  
Žádost  o upuštění od vymáhání zbylé části poplatku z prodlení 

za opožděně uhrazené dlužné nájemné ve výši 1.062.199 Kč. 

 

140  

Žádost  o upuštění od vymáhání zbylé části poplatku z prodlení 

za opožděně uhrazené dlužné nájemné ve výši 629.842 Kč. 

 

141  
Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 127.263 Kč 

za nezaplacené zbylé dlužné nájemné z důvodu ukončeného dědického řízení. 

 

142  
Odpis zmařených investic za období roků 2012–2018 v celkové výši 89.540 Kč vč. DPH, 

do nákladů. 

 

143  

Nezájem o nákup akcií společnosti Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s., 

od akcionáře, města Rumburk. Podpisem prohlášení pověřuje starostku města. 

 
 
 
 
 
 



Usnesení ZM z 24.06.2020  5 
 

II. souhlasí 
 
 
144  

Se zařazením svého katastrálního území do území působnosti MAS SERVISO, obecně 

prospěšné společnosti SERVISO, o. p. s., se sídlem Komenského nám. 17, 411 15 Třebívlice, 

na období 2021–2027. 

 

 

 

III. zamítá 
 

 

145  
Žádost společnosti Člověk v tísni, o. p. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 120.000 Kč 

na projekt „Sociální služby prevence Člověk v tísni, o. p. s.“. 

 

146  

Žádost  o prodej pozemku p. č. 423 v k. ú. Bílina–Újezd. 

 

147  
Žádost  o prodej části pozemku p. č. 2189/5 v k. ú. Bílina. 

 

148  
Žádost o prodej části pozemku 

p. č. 269/191 v k. ú. Bílina. 

 

149  

Žádost  o prodej části pozemku p. č. 269/191 v k. ú. Bílina. 

 

150  
Nabídku , na výkup spoluvlastnického 

podílu o velikosti 653/61200 na pozemku p. č. 1638 v k. ú. Bílina, jehož součástí je bytový dům 

č. p. 752, 753, 754, 755, 756. 

 

151  

Žádost  o prodej pozemku p. č. 423 v k. ú. Bílina–Újezd. 

 

IV. rozhodlo 
 

 

152  

Zúčastnit se elektronické dražby konané 09.07.2020, týkající se výkupu pozemku p. č. 1670 

o výměře 2011 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1671/63 o výměře 83 m2 v k. ú. Bílina, pozemku 

p. č. 1674/22 o výměře 136 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1674/23 o výměře 46 m2 a pozemku 

p. č. 1674/25 o výměře 43 m2 v k. ú. Bílina, za maximální cenu stanovenou znaleckým 

posudkem. 
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V. bere na vědomí 
 
 
153  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 20.05.2020. 

 

154  
Zápis z jednání kontrolního výboru ze 17.06.2020 a zároveň schvaluje doplnění plánu činnosti 

kontrolního výboru na II. pololetí roku 2020, dle předloženého návrhu. 

 

155  

Zápis z jednání finančního výboru z 22.06.2020. 

 

156  
Zprávu o činnosti Městské policie Bílina za rok 2019. 

 

157  

Monitorovací zprávu environmentálního dozoru Severočeských dolů, a. s., za rok 2019 a roční 

zprávu o plnění protiprašných opatření v roce 2019 environmentálního dozoru obcí/měst 

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

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

 

158  
Návrh pana Daniela Hendrycha (Naše Bílina – Strana svobodných občanů), člena 

zastupitelstva města, na zajištění zázemí pro strážníky městské policie na Sídlišti 

Za Chlumem. 

 

159  
Rozhodnutí o schváleném návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů 

v katastrálním území Jablonec u Libčevsi. 

 

160  

Dotaz Ing. Lucie Ječmenové, členky zastupitelstva města, včetně odpovědi. 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
 
Mgr. Aleš Tallowitz  v. r.   

 
 
Jiří Urbánek v. r.     
 

  
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


