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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  88..  zzaasseeddáánníí  vv  rrooccee  22000099,,    

kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  ddnnee  1100..  pprroossiinnccee  22000099  

 
Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: 

usnesení číslo ze dne uloženo termín splnění 

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

139 25. 06. 2009 tajemník čtvrtletně 
216 03. 09. 2009 tajemník únorové zas. 
218 03. 09. 2009 tajemník trvalý 
339 10. 12. 2009 Rada města 13. 01. 2010 
340 10. 12. 2009 tajemník 18. 02. 2010  

 

 
 
 

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

 

II..  uukkllááddáá  
 

 

333399   

Radě města jednat s nájemkyní městského hřbitova paní Hertou Zvolánkovou o zkulturnění 

budovy i za její případné spoluúčasti.     RM – 13. 1. 2010 

 

334400   

Tajemníkovi městského úřadu připravit do příštího zasedání zastupitelstva města prodej 

bytových jednotek: byt č. 22 o velikosti 1+1, Za Chlumem 737 a byt č. 29 o velikosti 1+3, 

ul. Teplická 597.         Taj – 18. 2. 2010 

 

 
 

IIII..  sscchhvvaalluujjee  
  

 

334411   

Proplacení faktur č. VF-2008-391, VF 2009-075, VF 2099-090, VF- 2008-324, VF-2008-343, 

VF-2008-344, VF-2008-378 firmě FKR, s. r. o., Kadaň v celkové výši 2.286.041,26 Kč. Tato 

částka bude poníţena o rozporovanou částku ve výši 362.000 Kč vč. DPH za stavbu Lávky 

přes řeku Bílinu a silnici I/13. 

  

  

  

334422    
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Prodej pozemku p. č. 89/10 o výměře 74 m
2
 oddělené geometrickým plánem č. 2014-

153/2005 z pozemku p. č. 89/1 k. ú. Bílina za kupní cenu 350 Kč/m
2
, tj. 25.900 Kč. 

Kupujícím je paní Miluše Lovičová, bytem v Bílině, Mírové nám. 71/3. Podpisem kupní 

smlouvy pověřuje starostu města.  

  

334433   

Prodej pozemku p. č. 336/83 dílu „a“ a dílu „b“ o celkové výměře 14 m
2
 oddělených 

geometrickým plánem č. 2289-153/2009 z pozemku p.č. 336/83 k. ú. Bílina, za kupní cenu 

250 Kč/m
2
, tj. 3.500 Kč. Kupujícím je společnost Autodíly rychloservis, s. r. o., se sídlem 

v Bílině, Aléská 269. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  

  

334444    

Prodej pozemku p. č. 1683/153 o výměře 517 m
2
 a pozemku p. č. 1683/153 dílu „c“ o výměře 

35 m
2
 oddělené geometrickým plánem č. 2316-256/2009 z pozemku p. č. 1683/153 k. ú. 

Bílina, za kupní cenu 150 Kč/m
2
, tj. 82.800 Kč. Kupujícím je společnost Hostav Teplice spol. 

s.  r. o., se sídlem v Teplicích, Stará 147. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  

  

334455    

Prodej pozemku p. č. 1528/4 k. ú. Bílina o výměře 300 m
2
 za cenu 200 Kč/m

2
, tj. 60.000 Kč. 

Kupujícími jsou manţelé Ing. Václav a Jiřina Mikoláškovi, bytem v Bílině, Východní 881/16. 

Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  

  

334466    

Uzavření smlouvy č. 154/09/4120 o bezúplatném převodu pozemku p. č. 2087/3 o výměře 

608 m
2
 k. ú. Bílina. Smlouva se uzavírá mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeţí 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové 

Město jako „převodcem“ a Městem Bílinou jako „nabyvatelem“.  Zároveň souhlasí 

s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   

  

334477    

Záměr prodeje pozemku p. č. 1980/2  o výměře 353 m
2
 k. ú. Bílina, za kupní cenu 100 Kč/m

2
. 

  

334488    

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 460 m
2
 k. ú. Bílina za kupní cenu 

150 Kč/m
2
 s tím, ţe si ţadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 

oddělení pozemku.  

  

334499    

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1748/1 o výměře cca 85 m
2
 a části pozemku p. č. 1738 

o výměře cca 35 m
2
 obě k. ú. Bílina za kupní cenu 150 Kč/m

2
 s tím, ţe si ţadatel nechá na 

vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku.   

  

335500    

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/154 o výměře cca 40 m
2
 k. ú. Bílina za kupní cenu 

150 Kč/m
2
 s tím, ţe si ţadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 

oddělení pozemku.   

 

 

 

335511   
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Navýšení příspěvku v rozpočtu města o 500 000 Kč na Program podpory sociálního 

začleňování. 

 

335522   

Rozpočet města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2010 v této výši: 

Celkové příjmy ve výši: 228 769 000 Kč 

Financování ve výši: 69  577 000 Kč 

Celkové výdaje ve výši: 298 346 000 Kč 

 

335533    

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a KC Kaskáda, jejímţ předmětem je movitý 

majetek ve výši jeho pořizovací ceny 37.872 Kč – rozvaděč mobilní NGS 5380. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostu města.  

  

335544    

Převedení nemovitého majetku (dětská hřiště a herní prvky) do správy Městským technickým 

sluţbám Bílina dodatkem zřizovací listiny.  

  

335555    

Rozpočtovou změnu č. 167/2009 – přijetí dotace ve výši 5.900.000 Kč na dávky sociální péče 

– příspěvky v hmotné nouzi a příspěvky pro zdravotně postiţené.  

  

335566    

Rozpočtovou změnu č. 168/2009 – přijetí dotace ve výši 7.363.000 Kč na dávky sociální péče 

– příspěvek na péči.  

  

335577    

Rozpočtovou změnu č. 175/2009 – přesuny finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77. 

   

335588   

Rozpočtovou změnu č. 176/2009 – přesuny finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu oboru nemovitost a investic v kapitole 07.  

  

335599    

Rozpočtovou změnu č. 178/2009 – přijetí finančního příspěvku na vytvoření pracovního místa 

v rámci veřejné sluţby v celkové výši 81.000 Kč.  

 

336600   

Rozpočtovou změnu č. 179/2009 – přijetí účelové dotace na činnosti vykonávané obcemi 

s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 674.000 Kč.  

  

336611    

Rozpočtovou změnu č. 180/2009 – přijetí dotace od Ministerstva vnitra ve výši 37.000 Kč na 

zabezpečení oken v domě se soustředěnou pečovatelskou sluţbou.  

 

336622   

Rozpočtovou změnu č. 181/2009 – přijetí dotace od Ministerstva vnitra ve výši 30.000 Kč na 

akci Posílení pouličního osvětlení.  

336633   
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Rozpočtovou změnu č. 182/2009 – přijetí investičního daru od firmy ČEZ, a. s., Praha na akci 

vybudování zábradlí na komunikaci I/13 ve výši 1.000.000 Kč a rozpočtovou změnu 

č. 183/2009  – přijetí investičního daru od firmy ČEZ, a. s., Praha na vybudování 

autobusových zastávek v ul. Teplická, 5. května a Chudeřice ve výši 500.000 Kč. Zároveň 

pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.  

 

336644   

Rozpočtovou změnu č. 184/2009 – přijetí podpory od Fondu soudrţnosti a dotace od Státního 

fondu ţivotního prostředí na zateplení a výměnu oken v ZŠ Aléská a v ZŠ Za Chlumem 

v celkové výši 28.969.000 Kč.  

  

336655    

Rozpočtovou změnu č. 192/2009 – přijetí finančních prostředků na věcné vybavení jednotky 

sboru dobrovolných hasičů města Bílina ve výši 20.000 Kč.  

  

336666    

Rozpočtovou změnu č. 203/2009 – poskytnutí finančního daru ve výši jednonásobku přiznané 

měsíční odměny starostovi města.  

  

336677    

Rozpočtovou změnu č. 203/2009 – poskytnutí finančního daru ve výši jednonásobku přiznané 

měsíční odměny místostarostovi města.  

  

336688    

Neúčtovat poplatek z prodlení paní Heleně Rychecké za opoţděně uhrazené dluţné nájemné. 

  

336699    

Neúčtovat poplatek z prodlení paní Ivaně Příhodové za opoţděně uhrazené dluţné nájemné. 

  

337700    

Neúčtovat poplatek z prodlení paní Miroslavě Magaljasové za opoţděně uhrazené dluţné 

nájemné. 

  

337711    

Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za kaţdý i započatý měsíc prodlení paní Dagmar 

Karalové za opoţděně uhrazené dluţné nájemné. Poplatek z prodlení před zmírněním činil 

97.809 Kč, po zmírnění činí 8.650 Kč. 

  

337722    

Uzavření Rámcové smlouvy o spolupráci mezi městem Bílina a společností ČEZ, a. s., jejímţ 

předmětem jsou základní principy dohody o spolupráci v dále vymezených oblastech, které 

budou následně konkretizovány jednotlivými smlouvami uzavřenými na základě této rámcové 

smlouvy. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

  

337733    

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a DPÚK, a. s., o zajištění městské hromadné dopravy 

osob ve městě Bílina na rok 2010 dle předloţeného návrhu. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostu města.  
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337744    

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a DPÚK, a. s., o zabezpečení dopravní obsluţnosti 

územního obvodu města Bíliny, jejímţ předmětem je spolufinancování přepravy osob na lince 

č. 570 914 na trase Litvínov – Bílina – Louny – Praha částkou 3.000 Kč/měsíc. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostu města.  

 

337755   

Uzavření smlouvy o partnerství mezi městem Bílina a Českými drahami, a. s. Předmětem 

smlouvy je úprava spolupráce partnera (města Bíliny) na realizaci projektu „Moderní 

ţelezniční vozidla pro Ústecký kraj“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II 

SEVEROZÁPAD. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

  

337766    

Konání zasedání Zastupitelstva města Bíliny v roce 2010 v těchto termínech: 

únor  18.    

duben  22.    

červen  24. 

září   2., 30.  

  

337777    

Činnost Rady města Bíliny v samostatné působnosti za období od 14. října 2009 do 

23. listopadu 2009. 

  

  

IIIIII..  zzaammííttáá  
  

337788    
Ţádost manţelů Ţejdlíkových o prodej pozemku p. č. 2379/1 o výměře 3 482 m

2
 k. ú. Bílina, 

do doby předloţení nového územního plánu.   
 

  

IIVV..  vvoollíí  
  

337799   

Pana Zdeňka Rendla mladšího členem Rady města Bíliny.  

 

 

 

VV..  ppoovvěěřřuujjee  
 

338800   

Starostu města realizací přípravných kroků směřujících k zahájení spolupráce s Agenturou pro 

sociální začleňování, která spočívá v pomoci městu při plánování a zajištění opatření na 

podporu sociálního začleňování obyvatel vyloučených lokalit. Zároveň pověřuje členy 

zastupitelstva města, pana Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D. a pana Michala Mleje k přípravě 

podkladů pro jednání o zahájení spolupráce.  
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VVII..  pprroojjeeddnnaalloo  
  

 

338811   

Zápis z 19. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Bíliny ze dne 2. prosince 2009, 

v bodech 1 – 10.  

  

  

VVIIII..  rruuššíí  
  

338822    
Usnesení zastupitelstva města č. I/1 ze dne 25. března 1999, kterým bylo schváleno vyčlenění 

jedné bytové jednotky  pro zabezpečení integrace osob s přiznaným postavením uprchlíka 

a cizinců, na základě ţádosti Ministerstva vnitra. Jedná se o byt č. 29 o velikosti 1+3, ul. 

Teplická 597, viz usnesení č. 340.  

  
  

VVIIII..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  
  

  

338833    

Dotazy a připomínky členky zastupitelstva města, paní Jitky Brejníkové s tím, ţe na 

jednotlivé dotazy byla podána písemná odpověď. 

  

338844    

Nabídku společnosti IMPULS Bílina, s. r. o., na převod silniční komunikace a komunikace 

pro pěší nacházející se dle geometrického plánu č. 2313-133/2009 na pozemku p. č. 2270/11 

a pozemku p. č. 22708 k. ú. Bílina a veřejného osvětlení s tím, ţe ukládá starostovi 

a místostarostovi města jednat se společností IMPULS Bílina, s. r. o., o moţnosti sníţení 

kupní ceny za výše uvedené komunikace a veřejné osvětlení. 

  

338855    

Zápis z jednání o akci „Lávka přes řeku Bílinu a silnici I/13“, které se uskutečnilo dne 

10. listopadu 2009 v Ústí nad Labem.  

  

338866    

Důvody, které souvisí s posunutím termínu odevzdání Návrhu územního plánu Bílina 

a souhlasí s prodlouţením termínu odevzdání Návrhu územního plánu Bílina, a to do 

30. dubna 2010. Zároveň schvaluje převod finančních prostředků ve výši 1.135.260 Kč 

vymezených na úhradu Návrhu územního plánu Bílina, do rozpočtu roku 2010.  

  

  

  

338877    

Informaci vedoucí finančního odboru o hospodaření města, jeho zařízení a řízených 

organizací za III. čtvrtletí roku 2009. 

  

338888    
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Výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Bílinské lázně, za rok 2008. 

 

338899   

Rezignaci pana Michala Mleje na funkci člena Rady města Bíliny. 

  

339900    

Poděkování starostky obce Dolní Habartice, paní Heleny Kočkové, za finanční pomoc 

poskytnutou městem Bílina při bleskové povodni, kterou byla obec postiţena dne 4. července 

2009. 

 

339911   

Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny ze dne 18. listopadu 

a 2. prosince 2009. 

  

339922    

Ukončení činnosti Mgr. Zdeňka Svobody, Ph.D. ve funkci člena Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Bíliny na vlastní ţádost. 

  

339933    

Informaci místostarosty města týkající se závěrů pracovní komise – moţnosti výstavby domu 

pro seniory v Bílině.   

 

  

VVIIIIII..  ddooppoorruuččuujjee    
  
  

339944    
Radě města pověřit ředitele KC Kaskáda vyvoláním jednání o zpětvzetí výpovědi dané 

zaměstnavatelem dle § 52, písm. g), zákoníku práce s Bc. Ingrid Skopcové.  

    

  

  

IIXX..  nneezzaauujjaalloo  ssttaannoovviisskkoo  
  

  

339955    

K ţádosti společnosti SOMET CZ, s. r. o., o prodej objektu bez čp/če s pozemkem 

p. č. 1688/2 o výměře 24 m
2
 k. ú. Bílina a objektu bez čp/če s pozemkem p. č. 1688/3 

o výměře 15 m
2
 vše k. ú. Bílina, které se nacházejí v areálu bývalé ZŠ Teplická.  

 

339966    

K ţádosti společnosti Klerus, s. r. o., o prodej budovy č. p. 374, Mostecké Předměstí, 

s pozemkem p. č. 2003/2 k. ú. Bílina.  

  

  

  

  

  

339977   
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K vydání obecně závazné vyhlášky města č. 1/2009, kterou by zrušila obecně závazná 

vyhláška města č. 12/2007 o umísťování a době provozu výherních hracích přístrojů 

v územním obvodu města Bílina a obecně závazná vyhláška č. 4/2008, kterou se obecně 

závazná vyhláška č. 12/2007 upravuje.  

  

  
  
  
  
  
  Roman Šebek     Josef Horáček 

        místostarosta města    starosta města 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Michal Mlej     _______________________ 

 

 

 

Ing. Marcela Dvořáková   _______________________ 

 

 


