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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  66..  zzaasseeddáánníí  vv  rrooccee  22000099,,    

kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  ddnnee  33..  zzáářříí  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 trvalý 
272 07. 06. 2009 tajemník trvalý 
216 03. 09. 2009 tajemník únorové zas. 
217 03. 09. 2009 tajemník 22. 10. 
218 03. 09. 2009 tajemník trvalý 
219 03. 09. 2009 tajemník 22. 10. 

 

 
 
 
 

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

 

II..  rreevvookkuujjee  
213   
Usnesení zastupitelstva města č. I/186 ze dne 4. září 2008, kterým byl schválen prodej 

pozemkové parcely č. 2372/222 o výměře 1 602 m
2
 oddělené geometrickým plánem č. 2236-

166/2008 z parcely č. 2372/169 obě k. ú. Bílina, za cenu dle obálkové metody ve výši 

404.044 Kč navýšenou o náklady vynaloţené na vypracování geometrického plánu ve výši 

3.570 Kč, tj. celkem 407.614 Kč. Kupujícím byl pan Karel Mach bytem v Bílině, Za 

Chlumem 797.  Podpisem kupní smlouvy byl pověřen starosta města, viz usnesení č. 227. 

  
214   
Část usnesení zastupitelstva města č. III/148 ze dne 25. června 2009, kterým byl schválen 

prodej parcely č. 269/139 o výměře 57 m
2
 za kupní cenu 10.260 Kč, viz usnesení č. 229.      

  
215   
Usnesení zastupitelstva města č. II/73 ze dne 23. dubna 2009, kterým byl schválen prodej 

objektu bez čp/če s parcelou č. 1729/2  o výměře 43 m
2
 k. ú. Bílina, za cenu dle obálkové 

metody 200.000 Kč navýšenou o náklady vynaloţené na zpracování znaleckého posudku. 

Kupujícím byl pan Tomáš Reiser, bytem v Ledvicích, Jiráskova 410/48. Podpisem kupní 

smlouvy byl pověřen starosta města, viz usnesení č. 230. 
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IIII..  uukkllááddáá  
  
216   
Tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení řízení o výkup pozemků, na kterých se nachází 

veřejná komunikace, v ul. Nerudova, Bezejmenná a Fügnerova.  

Taj – ZM v r. 2010  

217   
Tajemníkovi městského úřadu zpracovat odpovědi na jednotlivé dotazy přednesené členy 

zastupitelstva města na tomto zasedání týkající se stavby “Lávka přes řeku Bílinu a silnici 

I/13“.           Taj – 22. 10.  

 

218  

Tajemníkovi městského úřadu předkládat průběţně členům zastupitelstva města materiály 

týkající se stavby „Lávka přes řeku Bílinu a silnici I/13“.   Taj - trvalý 

 

219  

Tajemníkovi městského úřadu připravit návrh na přidělení a případný prodej volných 

bytových jednotek v domě Za Chlumem 752 – 756.    Taj – 22. 10.  

 

 

 

IIIIII..  sscchhvvaalluujjee  
  
220   
Uzavření kupní smlouvy na prodej parcely č. 1683/166 o výměře 4 266 m

2
 oddělené 

geometrickým plánem č. 2286-147/2009 z parcely č. 1683/96 k. ú. Bílina, za celkovou kupní 

cenu dle obálkové metody ve výši 1 005 000 Kč. Kupujícím je společnost Autodoprava – 

pneuservis P+P, s. r. o., se sídlem v Praze, Bořivojova 878/35.  V případě nepodepsání kupní 

smlouvy do šesti měsíců od schválení prodeje bude kupní smlouva uzavřena s panem 

Zavázalem Jaroslavem, bytem v Bílině, Dukelská 415 za celkovou kupní cenu dle obálkové 

metody 777 000 Kč, nejpozději do dvanácti měsíců od schválení prodeje zastupitelstvem 

města. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  

 

221  

Prodej parcely č. 29 o výměře 338 m
2
 a parcely č. 31 o výměře 146 m

2
 obě k. ú. Bílina – 

Újezd za kupní cenu 10 Kč/m
2
, tj. 4.840 Kč. Kupujícími jsou manţelé Pavel a Petra 

Prchalovi, bytem v Bílině, Opletalova 19/4. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 

města.  

 

222  

Prodej parcely č. 32/3 o výměře 75 m
2
 k. ú. Bílina – Újezd za kupní cenu 10 Kč/m

2
, tj. 

750 Kč. Kupujícím je pan Koloman Gaţi, bytem v Bílině, Jiráskova 317. Podpisem kupní 

smlouvy pověřuje starostu města.  

 

223  

Prodej parcely č. 130/4 o výměře 9 m
2
 oddělené geometrickým plánem č. 2251-2811/2008  

z parcely č. 130/1 k. ú. Bílina, za kupní cenu 250 Kč/m
2
, tj. 2.250 Kč. Kupujícími jsou 

manţelé Milan a Martina Vondráčkovi, bytem v Bílině, Na Zámku 96. Podpisem kupní 

smlouvy pověřuje starostu města.  
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224  

Prodej parcely č. 23/162 o výměře 23 m
2
 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 80 Kč/m

2
, 

tj. 1.840 Kč. Kupujícím je pan Oldřich Svoboda, bytem v Bílině, Antonína Sovy 639. 

Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  

 

225  

Prodej parcely č. 1683/164 o výměře 1 058 m
2
 oddělené geometrickým plánem č. 2275-

638/2009 z parcely č. 1683/153 k. ú. Bílina, za kupní cenu 125 Kč/m
2
, tj. 132.250 Kč. 

Kupujícím je Ing. Jaromír Seidl, bytem v Mostě, Marie Majerové 2286. Podpisem kupní 

smlouvy pověřuje starostu města.   

 

226  

Směnu pozemků mezi Městem Bílinou a panem Karlem Machem, bytem v Bílině, Liptická 

456. Předmětem směny je parcela č. 2372/231 o výměře 68 m
2
 oddělená geometrickým 

plánem č. 2250-35/2008 z parcely č. 2372/169 k. ú. Bílina. Pan Mach uhradí Městu Bílina 

rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který činí 1.300 Kč. Podpisem směnné smlouvy 

pověřuje starostu města. 

 

227  

Prodej pozemku p. č. 2372/230 o výměře 1 602 m
2
 oddělené geometrickým plánem č. 2250-

35/2008 z parcely č. 2372/169 obě k. ú. Bílina, za cenu dle obálkové metody ve výši 

404.044 Kč navýšenou o náklady vynaloţené na vypracování geometrického plánu ve výši 

3.570 Kč, tj. celkem 407.614 Kč. Kupujícím je pan Karel Mach bytem v Bílině, Za Chlumem 

797.  Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  

 

228  

Směnu pozemků mezi Městem Bílinou, panem Michalem Křovákem a paní Evou Strejcovou, 

oba bytem v Bílině, Fišerova 459.  Předmětem směny je parcela č. 2372/232 o výměře 131 m
2
 

oddělená geometrickým plánem č. 2250-35/2008 z parcely č. 2372/169 k. ú. Bílina. Podpisem 

směnné smlouvy pověřuje starostu města.   

 

229  

Prodej parcely č. 269/319  o výměře 195 m
2
 za kupní cenu 35.100 Kč k. ú. Bílina. Kupujícími 

jsou manţelé Jiří a Ilona Jánošíkovi, bytem v Bílině, Zahradní 315. Podpisem kupní smlouvy 

pověřuje starostu města.  

 

230  

Prodej objektu bez čp/če s parcelou č. 1729/2  o výměře 43 m
2
 k. ú. Bílina, za cenu dle 

obálkové metody 66.606 Kč navýšenou o náklady vynaloţené na zpracování znaleckého 

posudku. Kupujícím je pan Milan Vondráček, bytem v Bílině, Na Zámku 96. Podpisem kupní 

smlouvy pověřuje starostu města. 

  
231   
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/212 o výměře 24 m

2
 k.ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 

80 Kč/m
2
. 

 

 

232  
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Záměr prodeje části pozemku p. č. 336/83 o výměře cca 3 m
2
 k. ú. Bílina, za kupní cenu 

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

oddělení pozemku.  

 

233  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 89/1 o výměře cca 70 m
2
 k. ú. Bílina, za kupní cenu 

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

oddělení pozemku.  

 

234  

Záměr prodeje pozemku p. č. 2168/6 o výměře 128 m
2
a části pozemku p. č. 2167/1 o výměře 

cca 2040 m
2
 obě k. ú. Bílina, za kupní cenu 200 Kč/m

2
 s tím, ţe si ţadatel nechá na vlastní 

náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 

  
235   
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1304/1  o výměře cca 162 m

2
 k. ú. Bílina, za kupní cenu 

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

pozemku. 

  
236   
Záměr prodeje pozemku p. č. 1968/2  o výměře 399 m

2
 k. ú. Bílina, za kupní cenu 100 Kč/m

2
. 

  
237   
Převod pozemku p. č. 269/283 o výměře 49 m

2 
a pozemku p. č. 269/286 o výměře 18 m

2
 obě 

k. ú. Bílina na základě zákona ČNR č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku 

České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů. Podpisem Souhlasného 

prohlášení mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

v Praze, Rašínovo nábřeţí 390/42 jako předávajícím a Městem Bílinou jako přejímajícím 

pověřuje starostu města. 

 
238  
Výkup pozemku p. č. 289/3 o výměře 199 m

2 
k. ú. Bílina za cenu 250 Kč/ m

2
. Podpisem 

kupní smlouvy pověřuje starostu města. 

 

239  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a MŠ Čapkova, jejímţ předmětem je 

převedení movitého majetku – elektrické pánve Lotus BR 50-70 ET v pořizovací ceně 

90.869 Kč a nevyuţitého kancelářského nábytku v celkové pořizovací ceně 13.922 Kč, do 

majetku mateřské školy. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

 

240  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a MŠ Maxe Švabinského, jejímţ předmětem 

je převedení movitého majetku – nevyuţitého kancelářského nábytku, v celkové pořizovací 

ceně 644.404 Kč, do majetku mateřské školy. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

 

 

 

241  
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Rozpočtový výhled města na roky 2010 – 2011, dle návrhu předloţeného vedoucí finančního 

odboru.  

 

242  

Uzavření dohody o uznání dluhu a podmínkách jeho splácení mezi Městem Bílina a panem 

Zbyňkem Vílou. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

 

243  

Vyúčtování hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. pololetí roku 2009. 

 

244  

Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za kaţdý i započatý měsíc prodlení panu Pavlu 

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

zbylá část 708.926 Kč, po zmírnění činí – zbylá část 463 Kč.  

  
245   
Uzavření Smlouvy č. 08007773 o poskytnutí podpory mezi městem Bílina a Státním fondem 

ţivotního prostředí ČR, schválenou a podepsanou dnem 16. 7. 2009 zástupcem Státního fondu 

ţivotního prostředí ČR, jejímţ předmětem je poskytnutí dotace ve výši 882.138,75 Kč na 

zateplení a výměnu oken v ZŠ Aléská, Bílina a uzavření Smlouvy č. 08007703 o poskytnutí 

podpory mezi městem Bílina a Státním fondem ţivotního prostředí ČR, schválenou 

a podepsanou dnem 16. 7. 2009 zástupcem Státního fondu ţivotního prostředí ČR, jejímţ 

předmětem je poskytnutí dotace ve výši 727.282,20 Kč na zateplení a výměnu oken v ZŠ Za 

Chlumem, Bílina. Podpisem smluv pověřuje starostu města.  

 

246  

Vstup města Bílina do Dobrovolného svazku obcí INTEGRO, západ Českého Středohoří – 

Poohří k 1. lednu 2010, dle předloţených podmínek.  

 

247  

Vytvoření Technologického centra Bílina v přibliţně dvou třetinách prostor a ploch 

Zámeckého pivovaru v Bílině, dle návrhu předloţeného společností SERVISO, o. p. s., 

Třebívlice.  

 

248  

Zvýšení kapacity Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace  - odloučeného 

pracoviště MŠ Ţiţkovo údolí z 65 na 70 dětí a školní jídelny MŠ Ţiţkovo údolí z 65 na 82 

jídel, s účinností od 1. září 2009.  

 

249  

Rozpočtovou změnu č. 104/2009 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a obcí 

Markvartice, jejímţ předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 250.000 Kč a obcí 

Horní Habartice, jejímţ předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 250.000 Kč a obcí 

Dolní Habartice, jejímţ předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 250.000 Kč v rámci 

pomoci obcím postiţených povodněmi. Podpisem smluv pověřuje starostu města.  

 

 

 

 

250  
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Rozpočtovou změnu č. 106/2009 – přijetí dotace na projekt Hry bez hranic ve výši 

405.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o financování mezi městem Bílina a 

Svazkem obcí Euroregion Labe na tuto akci. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

 

251  

Rozpočtovou změnu č. 110/2009 – přijetí dotace ve výši 100.000 Kč na realizaci Programu 

podpory terénní práce v roce 2009.  

 

252  

Rozpočtovou změnu č. 111/2009 – přijetí dotace ve výši 7.450.000 Kč na dávky sociální péče 

– příspěvky v hmotné nouzi a příspěvky pro zdravotně postiţené.  

 

253  

Rozpočtovou změnu č. 112/2009 – přijetí dotace ve výši 8.446.000 Kč na dávky sociální péče 

– příspěvek na péči.  

 

254  

Rozpočtovou měnu č. 113/2009 – přijetí dotace na projekt mezinárodní soutěţe ve střeleckých 

dovednostech „O pohár ředitele Městské policie v Bílině“ ve výši 405.000 Kč a zároveň 

schvaluje navýšení rozpočtu Městské policie Bílina o podíl města ve výši 72.000 Kč.  

 

255  

Rozpočtovou změnu č. 117/2009 – přijetí neinvestiční dotace na provoz Czech POINT ve 

výši 58.259 Kč.  

 

256  

Rozpočtovou změnu č. 118/2009 – přijetí účelové dotace na činnosti vykonávané obcemi 

s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 673.597 Kč. 

 

257  

Rozpočtovou změnu č. 119/2009 – přijetí finančních prostředků na věcné vybavení jednotky 

sboru dobrovolných hasičů ve výši 15.000 Kč.  

 

258  

Rozpočtovou změnu č. 120/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 

podpory sociálního začleňování ve městě Bílina mezi městem Bílina a společností Člověk 

v tísni, o. p. s., na projekt „PreveNCe“ ve výši 138.330 Kč a navýšení rozpočtu ZŠ Lidická na 

projekt „Dejme prostor dětem“ ve výši 44.205 Kč a na projekt „Těšíme se do školy“ ve výši 

75.639 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

 

259  

Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 15. dubna do 5. srpna 2009. 

  
  
  
  
  

IIVV..  zzaammííttáá  
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260   
Ţádost pana Janko Ikova o sníţení kupní ceny za prodej pozemku p. č. 1528/4 k. ú. Bílina.         

  
  
261   
Ţádost manţelů Karla a Růţeny Langových o prodej části pozemku p. č. 263/1 o výměře cca 

263 m
2
 k. ú. Bílina.        

  
262   
Ţádost pana Miloslava Schülera o prodej části pozemku p. č. 1636/12  o výměře cca 600 m

2
 

k. ú. Bílina. 

  
263   
Ţádost pana Jiřího Častorala o prodej části pozemku p. č. 1676/2 o výměře cca 650 m

2
 k. ú. 

Bílina. 

  
  

VV..  pprroojjeeddnnaalloo  
  
264   
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Bíliny ze dne 31. srpna 2009, 

v bodech 1 – 16.  

  
  

VVII..  vvyyddáávváá  
  
265   
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, 

sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, ţe stanovuje 

výši roční sazby místního poplatku v roce 2010 na 500 Kč.   

  
  

VVIIII..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  
  

266   
Rezignaci pana Mgr. Radomíra Johanny, zvoleného za Občanskou demokratickou stranu, na 

jeho mandát člena Zastupitelstva města Bíliny, kde dni 28. srpna 2009. 

 

267   
Prohlášení paní Mgr. Evy Böhmové (ODS) členkou Zastupitelstva města Bíliny, dnem 

29. srpna 2009, s náleţitostmi sloţení slibu dne 3. září 2009. 

  

268   
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Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města – pana Oldřicha Bubeníčka, paní Jitky 

Brejníkové a pana Milana Síby s tím, ţe na jednotlivé dotazy byla podána písemná a ústní 

odpověď.   

 

269  

Informaci vedoucí finančního odboru o vlivu finanční a hospodářské krize na výši příjmů 

města.  

 

270  

Petici občanů města Bíliny jako podnět pro rozhodování o stanovení poplatku za svoz 

komunálního odpadu na rok 2010 a ţádost o zrušení poplatku za svoz komunálního odpadu 

zamítá. 

 

271  

Návrh pana Pavla Ryjáčka na vyuţití finančních prostředků z provozu výherních hracích 

přístrojů.  

 

272   
Dopis firmy MIZER Bílina týkající se řešení nezaměstnanosti romských občanů z Bíliny.  

 

273   
Přehled čerpání neinvestiční dotace na zajištění provozu Ambulantní pohotovostní péče za 

I. pololetí roku 2009.  

  
274  

Splnění usnesení zastupitelstva města č. 140, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 

uloţeno zajistit kontrolu uzavřených smluv na zneškodňování komunálního odpadu fyzickými 

a právnickými osobami ve městě, dle zápisu o kontrole č. 6/2009, provedené kontrolním 

výborem.  

  
275   
Informaci vedení města a technického dozoru investora ohledně dalších jednání stavby 

„Lávka přes řeku Bílinu a silnici I/13“.  

  
276   
Informaci starosty města o padnutí stromu v parku u Husitské bašty, pod vlivem větru. 

  
277   
Ţádost pana Pavla Bárty o přehodnocení vyhlášky města č. 12/2007 o umísťování a době 

provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu města Bíliny a obecně závazná 

vyhláška města č. 4/2008, kterou se obecně závazná vyhláška města č. 12/2007 upravuje. 

  
  
  

VVIIIIII..  ssttaahhuujjee  zz  pprrooggrraammuu  
  
278   
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Materiál č. 449 – obecně závaznou vyhlášku města č. 04/2009 o místním poplatku za uţívání 

veřejného prostranství. Materiál bude dopracován a znovu předloţen na příštím zasedání 

zastupitelstva města.   

 

 

IIXX..  nneezzaauujjaalloo  ssttaannoovviisskkoo  
  
279   
K ţádosti pana Františka Lehkého o zrušení vyhlášky města č. 12/2007 o umísťování a době 

provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu města Bíliny a obecně závazné 

vyhlášky města č. 4/2008, kterou se obecně závazná vyhláška č. 12/2007 upravuje.  
 

280  

K společným základním zásadám týkajících se začleňován Romů – projednané na prvním 

zasedání evropské integrované platformy pro začleňování Romů v dubnu roku 2009, zaslané 

ministrem pro lidská práva, Michaelem Kocábem. 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

MUDr. Jaroslav Čermák   ______________________ 

 

 

Ing. Pavel Dvořák    ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

   Roman Šebek    Josef Horáček 

         místostarosta města            starosta města 


