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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 ze 4. veřejného zasedání konaného dne 21. června 2007 
 

 

Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města:   

usnesení číslo zde dne uloženo termín splnění 

119 21. 06. 07 tajemník 31. 07. 07 

102 b) 21. 06. 06 tajemník 13. 09. 07 

120 21. 06. 07 tajemník 13. 09. 07 

118 21. 06. 07 tajemník 30. 09. 07 

60 26. 04. 07 FO 31. 12. 07 

272 07. 12. 06 tajemník trvalý (13. 09. 07) 

57 26. 04. 07 starosta trvalý 

58 26. 04. 07 tajemník trvalý 

 

 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY 

 

I. ukládá 
 

 

118  

Tajemníkovi městského úřadu zajistit správné zapojení topení v Základní škole Lidická. 

        taj. - 30. 09. 2007 

119  

Tajemníkovi městského úřadu prověřit montáţ a platbu nových radiátorů v Základní škole 

Lidická.        taj. - 31. 07. 2007 

 

120  

Tajemníkovi městského úřadu řešit nedodrţení povinností příslušných zaměstnanců 

městského úřadu při převzetí investiční akce „Rekonstrukce KD Fontána – III. etapa“ a o 

výsledku informovat zastupitelstvo města.    taj. - 13. 09. 2007 

 
 

II. revokuje 
 

121  

Usnesení č.  III/70 ze dne 26. dubna 2007 ve smyslu: 

Zrušení schválení Uzavření dodatku přílohy č. 1 a 3, Zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Městských technických sluţeb Bílina. Ze správy majetku bude vyřazena pozemková parcela 

č. 1909/9 k. ú. Bílina a budova (jiná stavba) bez čísla popisného nebo evidenčního stojící na 

parcele č. 1681/20 k. ú. Bílina.  
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III. schvaluje 
 

122  

Uzavření dodatku přílohy č. 1 a 3, Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městských 

technických sluţeb Bílina. Ze správy majetku se vyřadí pozemková parcela č. 1909/9 k. ú. 

Bílina a budova /jiná stavba/ bez čísla popisného nebo evidenčního stojící na parcele 

č. 1681/24  k. ú. Bílina spolu s tímto pozemkem.   

 

123  

Prodej pozemkové parcely č. 2372/152 díl (e, f, g, h) o celkové výměře 467 m
2 

v k. ú. Bílina, 

oddělené geometrickým plánem č. 2171-40/2007 z pozemkových parcel č. 2372/9, 2432/20 a 

2372/8 vše v k. ú. Bílina, za kupní cenu 50,-- Kč/m
2
, tj. 23.350,-- Kč. Kupujícím je slečna 

Klára Tetourová bytem v Bílině, Elišky Krásnohorské 453.   

 

124  

Záměr prodeje pozemkové parcely č. 538, č. 563/4, č. 537 a pozemkové parcely č. 564/3 o 

výměře 353 m
2
 oddělené GP č. 394-60/2007 z pozemkové parcely č. 564/1 vše v k. ú. Bílina - 

Újezd, za cenu 75,-- Kč/m
2
.  

 

125  

Záměr prodeje pozemkových parcel č. 927/41 podíl o velikosti 11/12, 927/37 podíl o velikosti 

½, 927/8, 927/45, 927/3, 927/23, 927/14, 927/40, 927/9, 927/31, 927/26 podíl o velikosti ½, 

927/35 podíl o velikosti 1/2, vše v k. ú. Bílina, za cenu 90,-- Kč/m
2
. 

 

126  

Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1595/1 o výměře cca 90 m
2
 k. ú. Bílina, za kupní 

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

na oddělení pozemku.    

 

127  

Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1304/1 o výměře cca 40 m
2 

k. ú. Bílina, za kupní 

cenu 70,-- Kč/m
2
 s tím, ţe si ţadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán 

na oddělení pozemku.  

 

128  

Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1304/1 o výměře cca 30 m
2
 k. ú. Bílina, za kupní 

cenu 70,-- Kč/m
2
 s tím, ţe geometrický plán na oddělení pozemku nechá vypracovat stavební 

úřad na náklady kupujících tak, aby vznikla mezi pozemky přístupová cesta v min. šíři 1,5 m.   

 

129  

Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1595/27 o výměře 24 m
2
 k. ú. Bílina, dle GP 

č. 2164/0503/2007 oddělené z parcely č. 1995/1, za kupní cenu 100,-- Kč/m
2
.    

 

130  

Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1674/6 o výměře cca 380 m
2
 k. ú. Bílina, za kupní 

cenu 200,-- Kč/m
2
 s tím, ţe si ţadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán 

na oddělení pozemku.     
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131  

Záměr prodeje pozemkové parcely č. 269/288, pozemkové parcely č. 269/69 díl (f), 269/291 

díl (g) o celkové výměře 235 m
2
 oddělené GP č. 2116-855/2006 vše v k. ú. Bílina, za cenu 

150,-- Kč/m
2
.  

 

132  

Záměr prodeje podílů v čp. 897, Teplické Předměstí, obec Bílina, z majetku města Bíliny do 

podílového spoluvlastnictví: 

1. při koupi podílu, jehoţ velikost bude odpovídat výměře bytu, bude pro výpočet ceny 

tohoto podílu pouţita sazba 1 080,- Kč/m
2
,  

2. při koupi podílu, jehoţ velikost bude odpovídat výměře 2 a více bytů, bude pro výpočet 

ceny tohoto podílu pouţita sazba 800,- Kč/m
2
, 

3. lhůta na přijetí nabídek je do 1. 10. 2007,  

4. ceny podílů musí být uhrazeny a kupní smlouvy uzavřeny do 60 dnů od schválení prodeje 

zastupitelstvem,  

5. podmínkou prodeje je současný prodej všech bytových jednotek v domě (všech podílů), 

6. o koupi můţe poţádat kaţdý občan ČR nebo právnická osoba se sídlem v ČR, 

7. při více zájemcích o podíl připadající na jednu bytovou jednotku má přednost koupě 

v pořadí: současný nájemník, obyvatel domu, ostatní. 

 

133  

Uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene č.: IE-12-4001313/P001, č.: IE-12-

4001357/P001, č.: IE-12-4001357/P002 a č.: IE-12-4001357/P003, uzavřené mezi Městem 

Bílinou jako stranou povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., se 

sídlem v Děčíně 4, ul. Teplická 874/8, jako stranou oprávněnou z věcného břemene.  Zároveň 

souhlasí s podmínkami v těchto smlouvách stanovenými.   

 

134  

Uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene a dohody o udělení souhlasu o 

jednorázové náhradě za omezení v obvyklém uţívání nemovitosti č.: IV-12-4003380/P001 a 

č.: IV-12-4003380/P001/D, uzavřené mezi Městem Bílinou jako stranou povinnou z věcného 

břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně 4, ul. Teplická 874/8, jako 

stranou oprávněnou z věcného břemene.  Zároveň souhlasí s podmínkami v těchto smlouvách 

stanovenými.   

 

135  

a) poţadovat od Hornické nemocnice s poliklinikou s. r. o., Bílina vrácení nedočerpané 

dotace na ambulantní pohotovostní péči za rok 2006 v plné výši, 

b) rozpočtovou změnu č. 71/2007 – poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 

450.000,- Kč Hornické nemocnici s poliklinikou s. r. o., Bílina na obnovu zdravotnického 

zařízení, dle předloţeného seznamu,  

c) uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou s. r. o., 

Bílina na poskytnutí účelového příspěvku ve výši 450.000,- Kč na obnovu zdravotnického 

zařízení. 

 

136  

Závěrečný účet města, v souladu se zněním § 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, odst. 7, písm. b) s výhradami, a přijmout opatření k odstranění 

nedostatků.  
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137  

Převedení movitého majetku v pořizovací ceně 1.484.732,31 Kč do správy Kulturního centra 

Kaskáda. 

 

138  

Uzavření dodatku Zřizovací listiny Kulturního centra Kaskáda, jehoţ předmětem je převedení 

movitého majetku do správy.  

 

139  

Uzavření dodatku č. 1 ke Zřizovací listině Pečovatelské sluţby Bílina, z důvodu aktualizace 

předmětu činnosti pečovatelské sluţby, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

sluţbách. 

 

140  

Rozpočtovou změnu č. 60/2007 – rozdělení finančních prostředků sportovním organizacím na 

rok 2007, dle předloţeného návrhu.  

 

141  

Rozpočtovou změnu č. 63/2007 – stanovení rozpočtu ve výši 2.840.000,- Kč na vybudování 

digitálního kina. 

 

142  

Rozpočtovou změnu č. 64/2007 – navýšení rozpočtu o 450.000,- Kč na poskytnutí příspěvku 

Hornické nemocnici s poliklinikou s. r. o. Bílina, na úpravu zeleně a ostrahu objektu.  

 

143  

Rozpočtovou změnu č. 67/2007 - navýšení rozpočtu stavebního úřadu o 211.000,- Kč na 

výkup pozemkových parcel č. 1636/303 a 1636/304 v k. ú. Bílina. 

 

144  

Rozpočtovou změnu č. 70/2007 – uzavření smlouvy s panem Jindřichem Luňákem – HAKIM 

o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 60.000,- Kč na pořádání festivalu „Babí léto na 

Kyselce“, který se bude konat 15. září 2007 na Kyselce v Bílině.  

 

145  

Rozpočtovou změnu č. 72/2007 – přijetí daru ve výši 30.000,- Kč od firmy SMP CZ, a. s. 

Praha, na pořádání akcí spojených s realizací projektu „Prázdninový příměstský tábor“.  

 

146  

Rozpočtovou změnu č. 73/2007 – navýšení rozpočtu v příjmové části o 5.000.000,- Kč 

v kapitole 07 bytové hospodářství a navýšení výdajové části rozpočtu v kapitole 07 bytové 

hospodářství v poloţce 5151 o 580.000,- Kč, pol. 5152 o 3.000.000,- Kč, pol. 5154 o 

120.000,- Kč, pol. 5169 o 300.000,- Kč a pol. 5171 o 1.000.000,- Kč. 

 

147  

Rozpočtovou změnu č. 74/2007 – přijetí dotace pro Městské technické sluţby Bílina na 

veřejně prospěšné práce ve výši 48.498,- Kč. 

 

148  

Rozpočtovou změnu č. 76/2007 – přijetí dotace ve výši 2.500.000,- Kč na dávky pomoci 

v hmotné nouzi.  
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149  

Rozpočtovou změnu č. 77/2007 – přijetí dotace ve výši 1.823.000,- Kč na dávky sociální péče 

pro zdravotně postiţené.  

 

150  

Rozpočtovou změnu č. 78/2007 – přijetí dotace ve výši 100.000,- Kč na program „Terénní 

práce“.  

 

151  

Rozpočtovou změnu č. 80/2007 – přijetí účelové dotace na činnosti vykonávané obcemi 

s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 537.836,- Kč.  

 

152  

Rozpočtovou změnu č. 83/2007 – navýšení rozpočtu Městských technických sluţeb Bílina o 

1.300.000,- Kč na zakoupení speciálního vozidla – ramenového nakladače, včetně výměnné 

nástavby na cisternu, na leasing s tím, ţe zbylá částka 1.500.000,- Kč na poloţení akontace 

v celkové výši 2.800.000,- Kč bude uhrazena z dotace od Severočeských dolů a. s., 

Chomutov. 

 

153  

Účtování poplatku z prodlení ve výši 25,- Kč za kaţdý i započatý měsíc prodlení paní Anně 

Moflárové za opoţděně uhrazené dluţné nájemné. 

Poplatek z prodlení před zmírněním činil – zbylá část 70.349,- Kč, po zmírnění činí – zbylá 

část 1.792,- Kč.  

 

154  

Zařazení akce „Výměna informačního panelu za informační panel zvukový“ do plánu investic 

na rok 2007, s podílem města ve výši 126.000,- Kč. Celkové náklady na investiční akci činí 

417.000,- Kč.  

 

155  

Ţádost manţelů Třešňákových o posunutí termínu pro nabytí právní moci stavebního povolení 

pro realizaci výstavby obchodního centra, parkoviště, autobusového nádraţí a dopravní 

obsluţnosti z 31. 8. 2007 na 31. 12. 2007 a v tomto smyslu schvaluje změnu kupní smlouvy 

ze dne 21. 7. 2006. 

 

156  

Koncepci investic města pro roky 2008 aţ 2010 dle předloţeného návrhu. 

 

157  

Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 2. května 2007 do 13. června 2007. 

 

IV. neschvaluje 
 

158  
Odpis dluţné částky ve výši 22.298,- Kč Romskému občanskému sdruţení Bílina, za sluţby 

spojené s výpůjčkou místnosti v areálu bývalé ZŠ Teplické Předměstí, za I., II., a III. čtvrtletí 

roku 2006. 
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V. zamítá 
 

 

159  

Ţádost paní Petry Krejčové o prominutí poplatku z prodlení za opoţděně uhrazené dluţné 

nájemné za zemřelého otce pana Pavla Moulise dědicům – paní Petře Krejčové a panu Pavlu 

Moulisovi ml.  

 

160  

Ţádost pana Stanislava Gabča o prodej pozemkové parcely č. 1063 k. ú. Bílina.    

 

161  

Ţádost manţelů Ferdinanda a Květy Valjentových o prodej části pozemkové parcely č. 873 v 

k. ú. Bílina. 

 

162  

Ţádost manţelů Jaroslava a Hany Kovačkových o prodej části pozemkové parcely č. 873 v k. 

ú. Bílina. 

 
163  

Ţádost paní Ivy Novákové o prodej části pozemkové parcely č. 872/2  k. ú. Bílina.  

 

164  

Ţádost paní Jany Šťastné o prodej domu čp. 897, Teplické Předměstí, obec Bílina.    

 

165  

Nabídku manţelů Josefa a Zdeňky Píchových o prodej části pozemkové parcely č. 1664/38  

k. ú. Bílina.  

 

166  

Ţádost manţelů Janečkových o instalaci radaru, poloţení nového povrchu vozovky 

(nízkohlukového asfaltu) v ulici ČSA. 

 

 

VI. rozhodlo 
 

167  

Nereagovat na nabídku společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., na 

odkoupení akcií.  

 

VII. projednalo 
 

 

168  

Záměr zřízení Českoněmeckého centra společných dějin v objektu St. London s maximální 

spoluúčastí města včetně nákupu nemovitosti 8 mil. Kč s tím, ţe do příštího zasedání 

zastupitelstva města bude předloţen podrobný rozpočet s moţností čerpání dotací 

příhraničních fondů – Interreg.  
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169  

Zápis ze 4. zasedání finančního výboru ze dne 13. června 2007 v bodech 1 – 17. 

 

VIII. nezaujalo stanovisko 
 

 

170  

K ţádosti pana Stillera o upuštění města od poplatku za zábor veřejného prostranství 

(restaurační předzahrádka u restaurace Praţanka). 

 

171  

K ţádosti pana Petra Kybala o vymezení stání pro zásobování a zákazníky prodejny autodílů 

na adrese Teplická 41/6. 

 

IX. bere na vědomí 
 

172  

Dotazy členů zastupitelstva města paní Jitky Brejníkové, pana Pavla Prchala, pana Štefana 

Nagy, pana Milana Síby a pana Oldřicha Bubeníčka s tím, ţe k jednotlivým bodům byla 

podána ústní informace.  

 

173  

Informaci o hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. čtvrtletí roku 2007. 

 

174  

Připomínky zástupců firmy RODAX spol. s r. o. a firmy ORFI NORD s. r. o. k obecně 

závazné vyhlášce č. 03/2007 o umisťování a době provozu výherních hracích přístrojů 

v územním obvodu města Bílina. 

 

175  

Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 23. května 2007 a z 13. června 2007. 

 

176  

Splnění usnesení č. 59, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloţeno aktualizovat 

Směrnici č. 06/2004 – Pravidla pro přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem 

Bílina tak, aby vyhovovala zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zároveň změnit 

stávající způsob vyhodnocování nabídek tak, aby se mohl uplatnit názor členů hodnotící 

komise.  

 

177  

Plnění usnesení č. 102 b), kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloţeno zajistit 

aktualizaci Programu podpory sportu ve městě Bílina, část C – specifikace druhů soutěţí.  

 

178  

Splnění usnesení č. I/271, kterým bylo starostovi města uloţeno svolat jednání zástupců všech 

volebních stran, jehoţ předmětem bude vytvoření koncepce rozvoje města Bíliny, jeho 

organizací a zařízení, v období let 2006 – 2010, a to včetně plánu investic, oprav a údrţby. 
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179  

Splnění usnesení č. I/3, kterým bylo odboru školství a kultury, ve spolupráci s finančním 

odborem, uloţeno zpracovat přehled veškerých vynaloţených finančních prostředků 

sportovním a společenským organizacím za poslední 4 roky.  

 

180  

Plnění trvalého usnesení č. I/272 ze dne 7. 12. 2006, kterým bylo tajemníkovi městského 

úřadu uloţeno předkládat zastupitelům na kaţdém zasedání přehled podaných ţádosti o 

dotační tituly a jejich úspěšnost. 

 

181  

Informaci starosty města k plnění trvalého usnesení č. I/27, kterým bylo starostovi města 

uloţeno pravidelně vyţadovat kontrolu dodrţování Směrnice č. 04/2004 – Kontrolní systém, 

prostřednictvím odboru interního auditu, s cílem zvýšení účinnosti této směrnice.  

 

182  

Informaci tajemníka městského úřadu k plnění trvalého usnesení č. I/28, kterým bylo 

tajemníkovi městského úřadu uloţeno důsledně kontrolovat dodrţování Směrnice č. 4/2004 – 

Kontrolní systém a v případě zjištění nedodrţení směrnice provést příslušná opatření.  

 

 

X. stahuje z programu 
 

 
183  

Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1630/2 o výměře cca 1 000 m
2
 k. ú. Bílina. 

 

 

 

 

 

 

Roman Šebek 

místostarosta 

Josef Horáček 

starosta města  

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Mgr. Anna Spáčilová   ________________________ 

 

 

 

Michal Mlej    ________________________ 


