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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  
 

UUssnneesseenníí  zz  11..  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  vv  rrooccee  22000099,,    

kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  ddnnee  1122..  úúnnoorraa  22000099  
 
 
Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: 

usnesení číslo ze dne uloženo termín splnění 

1 12. 02. 2009 tajemník 23. 04. 
2 12. 02. 2009 tajemník 23. 04. 
3 12. 02. 2009 tajemník 23. 04.  
4 12. 02. 2009 tajemník 23. 04. 
5 12. 02. 2009 tajemník 23. 04. 
6 12. 02. 2009 tajemník 23. 04. 
7 12. 02. 2009 místostarosta 23. 04. 

57 26. 04. 2007 starosta trvalý 
58 26. 04. 2007 tajemník trvalý 

 

 
 
 

ZZ  AA  SS  TT  UU  PP  II  TT  EE  LL  SS  TT  VV  OO      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 

II..  uukkllááddáá  

  

1   
Tajemníkovi městského úřadu předložit záměr využití pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 
4 000 m2, v k. ú. Bílina.       Taj. – 23. 04. 

         
2  
Tajemníkovi městského úřadu předložit návrh na využití pozemků p. č. 1070 o výměře 81 m2 

a p. č. 1075 o výměře 224 m2,  obě k. ú. Bílina, včetně garáží.   Taj. – 23. 04. 
 
3  
Tajemníkovi městského úřadu připravit dodatek č. 1 ke smlouvě se společností ČSOB Asset 
Management, a. s. Předmětem dodatku bude postupná likvidace jednotlivých dluhopisů dle 
jejich splatnosti a tedy postupné ukončení smlouvy o obhospodařování finančních 
prostředků města.         Taj. – 23. 04.  
 
4  
Tajemníkovi městského úřadu předložit na dalším zasedání zastupitelstva města návrh 
smlouvy na zhodnocení volných finančních prostředků města po dobu maximálně 6 měsíců, 
formou termínovaného vkladu, ve výši 30 milionů Kč, se společností Komerční banka, a.s., 
pobočka Bílina a Česká spořitelna, a.s., pobočka Bílina.   Taj. – 23. 04.  
 
5  
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Tajemníkovi městského úřadu prověřit způsob nakládání s materiálem „Program regenerace 
památkové zóny“ v minulých letech.      Taj. – 23. 04.  
   
6  
Tajemníkovi městského úřadu předložit přehled projektových dokumentací a stavebních 
dokumentací potřebných pro získání dotačních titulů.    Taj. – 23. 04.  
 
7  
Místostarostovi města předložit návrh na pořízení mobilní služebny pro Městskou policii 
Bílina.          MS – 23. 04.  
 

 

IIII..  rreevvookkuujjee  
 

 

8   
Usnesení zastupitelstva města č. 180 ze dne 7. července 2008, kterým byl schválen bezplatný 
převod parcel č. 12/12 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 532 m2, č. 12/21 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 291m2, č. 13/2 (vodní plocha – koryto 
vodního toku umělé) o výměře 217 m2, části parcely č. 1186/2 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře cca 680 m2 a část parcely č. 1727/82 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře cca 80 m2 vše k. ú. Bílina po dobu výstavby okružní křižovatky. 
Nabyvatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle, 
viz usnesení č. 20. 
 

9   
Usnesení zastupitelstva města č. 204 ze dne 4. 9. 2008, kterým bylo schváleno uzavření 
smlouvy darovací mezi Městem Bílinou jako převodcem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako 
nabyvatelem, jejímž předmětem je bezplatný převod pozemkové parcely č. 12/12 (ostatní 
plocha – manipulační plocha) o celkové výměře 532 m2, pozemkové parcely č. 12/21 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o celkové výměře 291 m2, pozemkové parcely č. 13/3 (vodní 
plocha – koryto vodního toku umělé) o celkové výměře 65 m2 oddělené GP č. 2235-995/2008 
z pozemkové parcely č. 13/2, pozemkové parcely č. 1186/11 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o celkové výměře 914 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2235-995/2008 
z pozemkové parcely č. 1186/2 díl (a) a z pozemkové parcely č. 1727/82 díl (b)vše k. ú. Bílina 
po dobu výstavby okružní křižovatky. Podpisem smlouvy byl pověřen starosta města. 
Viz usnesení č. 20. 
 

10   
Usnesení zastupitelstva města č. 311 ze dne 11. prosince 2008, kterým byl schválen záměr 
prodeje parcely č. 85/1 o výměře 577 m2 k. ú. Bílina, čp. 38, ul. Komenského, Bílina a budov 
bez čp/če stojících na části parcely č. 85/1 o výměře cca 220 m2 k. ú. Bílina za cenu obvyklou, 
která činí 2.750.000 Kč, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí, viz usnesení 
č. 15. 
 

11   
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Usnesení zastupitelstva města č. 197 ze dne 4. září 2008, kterým byl schválen záměr prodeje 
objektu bez čp/če s parcelou č. 1729/2  o výměře 43 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, viz 
usnesení č. 16. 
 

IIIIII..  sscchhvvaalluujjee  
 

 

12  

Záměr prodeje parcely č. 269/319 o výměře 195 m2 a části parcely č. 269/185 o výměře cca 
500 m2 obě k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2, s tím, že si žadatelé nechají na vlastní 
náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku.  
 

13   
Záměr prodeje části parcely č. 1194/1 o výměře cca 770 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m2.   

  

14   
Záměr prodeje pozemků p. č. 555/2, 556, 557, 558 a 559, za cenu dle Cenové mapy 
stavebních pozemků města Bíliny 250 Kč/m2.  
 
15  

Záměr prodeje parcely č. 85/1 o výměře 577 m2 k. ú. Bílina, čp. 38, ul. Komenského, Bílina 
a budov bez čp/če stojících na části parcely č. 85/1 o výměře cca 220 m2 k. ú. Bílina, za cenu 
2.500.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí.     
 
16  

Záměr prodeje objektu bez čp/če s parcelou č. 1729/2 o výměře 43 m2 k. ú. Bílina, za cenu 
obvyklou. 
 
17  

Prodej parcely č. 927/46 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 2.420 Kč. 
Kupujícím je pan František Beneš, bytem v Bílině, Sídliště Za Chlumem 781. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
18  

Prodej parcely č. 269/139 o výměře 57 m2 a parcely č. 341/23 o výměře 175 m2 obě k. ú. 
Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2, tj. 41 760 Kč. Kupujícími jsou Zdeněk a Marijka Kopřivovi, 
bytem v Bílině, Zahradní 310. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 

19   
Uzavření směnné smlouvy mezi Městem Bílinou a sportovním klubem SK SIAD Bílina, se 
sídlem v Bílině, Komenského 41/6. Předmětem směny jsou nemovitosti v k. ú. Bílina -  p. č. 
563/17 o výměře 13 m2, p. č. 580/1 o výměře 131 m2, p. č. 581/3 o výměře 18 m2, p. č. 579/1  
o výměře 264 m2 včetně objektu čp. 69. Zároveň souhlasí s podmínkami uvedenými ve 
smlouvě.  Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu města.   
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20  

Uzavření smlouvy darovací mezi Městem Bílinou jako dárcem a Jaroslavem Třešňákem, 
bytem v Teplicích, Třebízského 3020, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je bezplatný 
převod pozemkové parcely č. 12/12 (ostatní plocha – manipulační plocha) o celkové výměře 
532 m2, pozemkové parcely č. 12/21 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o celkové výměře 
291 m2, pozemkové parcely č. 13/3 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé) o celkové 
výměře 65 m2 oddělené GP č. 2235-995/2008 z pozemkové parcely č. 13/2, pozemkové 
parcely č. 1186/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o celkové výměře 914 m2 oddělené 
GP č. 2235-995/2008 z pozemkové parcely č. 1186/2 díl (a) a z pozemkové parcely č. 1727/82 
díl (b) vše k. ú. Bílina, po dobu výstavby okružní křižovatky. Podpisem darovací smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
21  

Doplnění usnesení zastupitelstva města č. 334 ze dne 11. prosince 2008, kterým byl schválen 
návrh a pravidla rozpočtového provizoria města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 
2009 a to pod podmínkou, že budou hrazeny pouze mandatorní výdaje, o větu: …a výdaje 
nutné pro činnost organizace. 
 

22   
Rozpočet města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2009, s úpravami, ve výši: 

Celkové příjmy  238.626.000 Kč 
Finacování              144.085.000 Kč 
Celkové výdaje 382.711.000 Kč 

s tím, že správní rada o. p. s. Muzeum Bílina dodá podrobný rozpočet potřebný pro činnost 
této organizace v letošním roce.  
 

23   
Žádost paní Marty Klicmanové a pana Petra Nájemníka o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení pro rok 2009. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 03/2009 – poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2009 ve výši 520.200 Kč.  
 
24  

Rozpočtovou změnu č. 06/2009 – přijetí finančního daru od Severočeských dolů, a. s., 
Chomutov, na zakoupení vozidla VeA NISSAN Double CAP pro Jednotku sboru dobrovolných 
hasičů města Bílina, ve výši 69.351,25 Kč. Zároveň schvaluje uzavření kupní smlouvy a 
smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Bílina a Severočeskými doly, a. s., 
Chomutov. Podpisem smluv pověřuje starostu města.  
 
25  

Rozpočtovou změnu č. 07/2009 – poskytnutí finančního daru ve výši jednonásobku přiznané 
měsíční odměny starostovi města.  
 
26  

Rozpočtovou změnu č. 07/2009 – poskytnutí finančního daru ve výši jednonásobku přiznané 
měsíční odměny místostarostovi města. 
 
27  



Usnesení ZM ze dne 12. února 2009 5 

 

Neúčtovat poplatek z prodlení panu Vladimíru Michalčíkovi za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné. 
 

28   
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení manželům 
Alžbětě a Miroslavu Pilným za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
Poplatek z prodlení před zmírněním činil 369.864 Kč, po zmírnění činí 38.275 Kč. 

  

29   
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení paní Danuši 
Didykové za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
Poplatek z prodlení před zmírněním činil 306.366 Kč, po zmírnění činí 31.400 Kč. 

  

30   
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení paní Marii 
Charvátové za opožděně uhrazené dlužné nájemné a již uhrazený poplatek z prodlení 
nevracet. 
Poplatek z prodlení před zmírněním – zbylá část, činila 109.156 Kč, po zmírnění činí 
14.575 Kč. 
 

31   
Zapojení města do programu prevence kriminality v roce 2009 s tím, že podíl města bude 
činit, na případně poskytnuté dotaci, minimálně 20 % celkových uznatelných nákladů.  
 

32   
Projektový záměr na konání jubilejního 10. ročníku o pohár ředitele Městské policie Bílina 
s uplatněním v dotačním programu CÍL 3 příhraniční spolupráce – malé projekty, s 15 % 
podílem města na financování projektu.  
 

33   
Uzavření dodatku č. 7 k dohodě o podmínkách vzájemné spolupráce při poskytování 
sociálních služeb mezi městem Bílina a Občanským sdružením Most k naději. Předmětem 
dodatku je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 285.000 Kč na zajištění projektu „Asistent 
terénního programu na rok 2009“. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
34  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a Občanským sdružením Most k naději. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100.000 Kč na zajištění služeb 
„Linky duševní tísně“. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu města.   
 

35   
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Ústeckým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace 
na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče ve spádové oblasti města Bílina v roce 2009. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 

36   
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Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., 
o podmínkách provozování ambulantní pohotovostní péče v Bílině v roce 2009. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 

37   
Zakoupení pracovního vozidla Multicar 26 se slevou pro potřeby Městských technických 
služeb Bílina s tím, že splátky budou hrazeny z prostředků městských technických služeb. 
 

38   
Uzavření smlouvy o nájmu nemovitých věcí mezi Bílinskými lázněmi, o. p. s., a Via Vitae, 
o. p. s., v předloženém znění. Předmětem smlouvy jsou budovy a pozemky v areálu Lázní 
Kyselka.  
 

39   
Navýšení početního stavu zaměstnanců Městské policie Bílina o pět strážníků, s účinností 
od 1. března 2009. Rozpočtová změna na navýšení mzdových prostředků bude předložena ve 
III. čtvrtletí tohoto roku.  
 

40   
Záměr pořízení mobilní služebny pro Městskou policii Bílina, viz usnesení č. 7. 
 

41   
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny na rok 2009. 
 

42   
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 3. prosince 2008 do 21. ledna 
2009. 
 

 

IIVV..  zzaammííttáá  
  

43   
Žádost pana Šíra o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2009. 
 
44  
Žádost ředitelky ZŠ Lidická, Mgr. Ivany Svobodové, o zřízení odloučeného pracoviště 
ZŠ Lidická v budově v ul. Vrchlického č. p. 270.  
 
45  
Žádost pana Miroslava Turka o pronajmutí části sběrného dvora v areálu kasáren.  
 
46  
Žádost pana Františka Lehkého o prodej části parcely č. 1683/96 o výměře cca 4 000 m2 k. ú. 
Bílina, vzhledem ke schválenému územnímu plánu, viz usnesení č. 1. 

VV..  rroozzhhooddlloo  
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47   
Ponechat v platnosti obecně závaznou vyhlášku města č. 12/2007 o umisťování a době 
provozu výherních hracích přístrojů a obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2008, kterou se 
upravuje obecně závazná vyhláška města č. 12/2007. 
 

 

VVII..  vvyyddáávváá  
 

48   
Rozhodnutí o prominutí odvodu zadržených prostředků ve výši 4.629 Kč a prominutí 
doměření penále organizaci AVZO Sportovní střelba Bílina, v souladu s odst. 6) § 22 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění.  
 
 

  VVIIII..  pprroojjeeddnnaalloo  
  

49   
Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Bíliny ze dne 4. února 2009, 
v bodech 1 – 10. 
 
 

VVIIIIII..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  

  

50   
Informaci vedoucího stavebního úřadu o bývalém hotelu Štěpánský dvůr s tím, že v dohledné 
době by měla být vyhlášena aukční dražba na tento objekt.  
 
51  

Zprávu odboru nemovitostí a investic, oddělení rozvoje města, o stavu příprav projektu 
Revitalizace Zámeckého pivovaru pro uplatnění v programu „CÍL 3“.  
 

52  

Zprávu odboru nemovitostí a investic, oddělení rozvoje města, k přípravě podání projektové 
žádosti na Ministerstvo kultury ČR na rekonstrukci střechy pivovaru a zabezpečení objektu.  
 
53  
Dopis pana Františka Libovického ohledně řízení světelných křižovatek ve městě.   
 
54  
Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.   
 
 

55  

Zprávu o činnosti pobočky společnosti Člověk v tísni, o. p. s., v Bílině, za rok 2007.  
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56  
Zápis z Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny ze dne 4. února 2009, včetně přehledu 
provedených kontrol za rok 2008. 
 

57   
Plnění trvalého usnesení zastupitelstva města č. 272/2006, kterým je tajemníkovi městského 
úřadu uloženo předkládat na každém zasedání zastupitelstva města přehled podaných 
žádostí o dotační tituly a jejich úspěšnost.  
 
58  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 300, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo připravit do příštího zasedání zastupitelstva města materiál na zanechání nebo 
zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 12/2007 o umisťování a době provozu výherních 
hracích přístrojů v územním obvodu města Bílina. 
 
59  
Splnění usnesení zastupitelstva města č.  301 ze dne 11. prosince 2008, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo zajistit vytvoření portálu na internetových stránkách 
města Bíliny, na kterém budou shromažďovány veškeré materiály předkládané do jednání 
rady města a tento portál zabezpečeným způsobem zpřístupnit pro potřeby zastupitelů 
města s tím, že návrh na úpravu Jednacího řádu Rady města Bíliny v tomto smyslu nebyl 
radou města schválen.  
 
60  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 302 ze dne 11. prosince 2008, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo zajistit pořizování audiozáznamů z jednání rady města 
a za podmínek uvedených v jednacím řádu rady města umožnit přehrávání těchto 
audiozáznamů pro potřeby zastupitelů města. Zároveň bylo tajemníkovi městského úřadu 
pořízené audiozáznamy řádně archivovat; a splnění usnesení zastupitelstva města č. 303 ze 
dne 11. prosince 2008, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo připravit a radě 
města předložit návrh úprav jednacího řádu rady města, kterým bude definován způsob 
pořizování a přehrávání audiozáznamů z jednání rady města, pro potřeby zastupitelů města 
s tím, že návrh na úpravu Jednacího řádu Rady města Bíliny v tomto smyslu nebyl radou 
města schválen.   
 
 

IIXX..  ssttaahhuujjee  zz  pprrooggrraammuu  
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Záměr prodeje parcely č. 1070 o výměře 81 m2 a parcely č. 1075 o výměře 224 m2, obě k. ú. 
Bílina, viz usnesení č. 2.  
 
 
62  



Usnesení ZM ze dne 12. února 2009 9 

 

Prodej parcely č. 2273 o výměře 2 893 m2 k. ú. Bílina společnosti IMPULS-Leasing-Delta 
Immobilien, s. r. o., se sídlem v Praze, Dlouhá 708/26 do doby prokázání vlastnictví budovy 
čp. 380 s parcelou č. 2267/2, budovy bez čp/če s parcelou č. 2267/3 a budovy bez čp/če 
s parcelou č. 2267/4 společností IMPULS-Leasing-Delta Immobilien, s. r. o.  
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Zápis z lázeňské komise ze dne 4. února 2009, týkající se návrhů na rekonstrukci pivovaru.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček  
starosta města 

 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Zdeněk Rendl sen.  _____________________________ 
 
 
 
Pavel Ryjáček   _____________________________ 


