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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 6. veřejného zasedání konaného dne 1. listopadu 2007  
 

 

Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: 

usnesení číslo ze dne uloženo termín splnění 

60 26. 04. 2007 FO 31. 12. 2007 

272 7. 12. 2006 tajemník trvalý (13.12. 2007) 

57 26. 04. 2007 starosta trvalý 

58 26. 04. 2007 tajemník trvalý 

 

______________________________________ 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY 
 

 

I. ukládá 
 

248  

Místostarostovi města na základě směrnice EU 1692 do příštího zasedání zastupitelstva vytvořit a 

jmenovat členy komise pro obchvat Bíliny, kde cílem komise bude připravit do konce roku 2008 akci 

východního obchvatu města do územního rozhodnutí a projektové dokumentace.   

 

 
II. schvaluje 

 
249  

Prodej pozemkové parcely č. 830/13 o výměře 2 m
2
  v k.ú. Bílina, za cenu 100,-- Kč/m

2 
. Kupujícími 

jsou manţelé Oldřich a Marie Jelínkovi, bytem v Číţkovicích, Číţkovice 181.  

 
250  

Prodej pozemkové parcely č. 1850/2 o výměře 73 m
2
  v k.ú. Bílina, za cenu 200,- Kč/m

2
. Kupujícím 

je společnost TECH-IT s.r.o. se sídlem Topolová 163, 417 03 Dubí u Teplic. 

 
251  

Prodej pozemkové parcely č. 1830/6 o výměře 26 m
2
 oddělené geometrickým plánem č. 2174 -

111/2007 z parcely č. 1830/1 v k.ú. Bílina, za cenu 150,- Kč/m
2
. Kupujícím je pan Jaroslav 

Procházka bytem v Teplicích, Trnovanská 1277.  

 

252  
Prodej pozemkové parcely č. 927/8 o výměře 23 m

2
 v k.ú. Bílina za cenu 90,--Kč/m

2
. Kupujícími 

jsou manţelé Rudolf  a Alena Papschovi, bytem v Bílině, Čapkova 845.  

 

253  
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1789/18 o výměře 20  m

2
  k.ú. Bílina, za kupní cenu 100,- 

Kč/m
2
.  
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254  
a) Prodej ideální části v rozsahu podílu 716/3476 odpovídajícímu bytové jednotce č. 0897/001 v ul. 

Studentská v budově čp. 897 za kupní cenu 1.080,-Kč/m
2
, celková cena činí 77.328,- Kč, převod 

spoluvlastnický práv k podílu o velikosti 716/3476 na společných částech budovy č.p. 897, 

převod spoluvlastnických práv k podílu o velikosti 716/3476 na zastavěném pozemku                  

č. 1636/303. Kupujícími jsou manţelé Vladislav a Jana Šťastných, bytem v Bílině, Studentská čp. 

897.  

 

b) Prodej ideální části v rozsahu podílu 598/3476 odpovídajícímu bytové jednotce č. 0897/002 v ul. 

Studentská v budově čp. 897 za kupní cenu 1.080,-Kč/m
2
 , celková cena činí 64.584,- Kč, převod 

spoluvlastnický práv k podílu o velikosti 598/3476 na společných částech budovy č.p. 897, 

převod spoluvlastnických práv k podílu o velikosti 598/3476 na zastavěném pozemku č. 

1636/303. Kupujícími jsou manţelé František a Františka Englerovi, bytem v Bílině, Studentská 

čp. 897. 

  

c) Prodej ideální části v rozsahu podílu 424/3476 odpovídajícímu bytové jednotce č. 0897/003 v ul. 

Studentská v budově čp. 897 za kupní cenu 1.080,-Kč/m
2
 , celková cena činí 45.792,- Kč, převod 

spoluvlastnický práv k podílu o velikosti 424/3476 na společných částech budovy č.p. 897, 

převod spoluvlastnických práv k podílu o velikosti 424/3476 na zastavěném pozemku č. 

1636/303. Kupující je paní Jiřina Říhová, bytem v Bílině, Studentská čp. 897.  

 

d) Prodej ideální části v rozsahu podílu 716/3476 odpovídajícímu bytové jednotce č. 0897/004 v ul. 

Studentská v budově čp. 897 za kupní cenu 1.080,-Kč/m
2
 , celková cena činí 77.328,- Kč, převod 

spoluvlastnický práv k podílu o velikosti 716/3476 na společných částech budovy čp. 897, převod 

spoluvlastnických práv k podílu o velikosti 716/3476 na zastavěném pozemku č. 1636/303. 

Kupující je paní Eva Bínová, bytem v Bílině, Studentská čp. 897.  

 

e) Prodej ideální části v rozsahu podílu 598/3476 odpovídajícímu bytové jednotce č. 0897/005 v ul. 

Studentská v budově čp. 897 za kupní cenu 1.080,-Kč/m
2
 , celková cena činí 64.584,- Kč, převod 

spoluvlastnický práv k podílu o velikosti 598/3476 na společných částech budovy č.p. 897, 

převod spoluvlastnických práv k podílu o velikosti 598/3476 na zastavěném pozemku č. 

1636/303. Kupujícími jsou manţelé František a Jana Edelmannovi, bytem v Bílině, Studentská 

čp. 897.  

 

f) Záměr prodeje ideální části v rozsahu podílu 424/3476 odpovídajícímu bytové jednotce                  

č. 0897/006 v ul. Studentská v budově čp. 897, převod spoluvlastnický práv k podílu o velikosti 

424/3476 na společných částech budovy čp. 897, převod spoluvlastnických práv k podílu o 

velikosti 424/3476 na zastavěném pozemku č. 1636/303 s  dluţnou částkou.  

 

255  

Záměr prodeje  pozemkové parcely č. 269/127 o výměře 139  m
2
  v k.ú. Bílina, za kupní cenu  150,- 

Kč/m
2
.  

 

256  

Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 861/384 o výměře cca 200  m
2
  v k. ú. Bílina - Újezd, za 

kupní cenu 10,--Kč/m
2 

 s tím, ţe si ţadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 

oddělení pozemku.    

 

257  
Záměr prodeje  pozemkové parcely č. 1813 o výměře 1003 m

2
 v k.ú. Bílina, za kupní cenu 150,- 

Kč/m
2
. 

 



Usnesení ZM ze dne 1. listopadu 2007   3 

 

258  
Rozpočtovou změnu č. 140/2007 přijetí investiční dotace od Krajského úřadu Ústí nad Labem ve výši 

492 000,- Kč na akci rybníky Bezovka. Zároveň schvaluje změnu zaúčtování akce z poloţky 5171 na 

6121. 

 

259  

Účtování poplatku z prodlení ve výši 25,- Kč za kaţdý i započatý měsíc prodlení za zemřelého pana 

Pavla Moulise za opoţděně uhrazené dluţné nájemné dědicům paní Petře Krejčové a panu Pavlu 

Moulisovi ml. Poplatek z prodlení před zmírněním činil  61.376,- Kč, po zmírnění činí 10.875,- Kč. 

 

260  
Přijetí dotace ve výši 6 500 000,- Kč na dávky pomoci v hmotné nouzi. Zároveň schvaluje 

rozpočtovou změnu č. 142/2007. 

 

261  
Přijetí dotace ve výši 5 157 000,- Kč na dávky sociální péče pro zdravotně postiţené. Zároveň 

schvaluje rozpočtovou změnu č. 143/2007. 

 

262  
Uzavření „Dohody o podmínkách vzájemné spolupráce při poskytování sociálních sluţeb“ mezi 

městem Bílina a Občanským sdruţením Most k naději, na zajištění projektu „Asistent terénního 

programu na rok 2008“, s finančním příspěvkem města 285 000,- Kč. 

 

263  
Záměr uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a Občanským sdruţením Most k naději, jejímţ 

předmětem je poskytnutí finančního příspěvku na provoz „Linky duševní tísně v roce 2008, ve výši 

100 000,- Kč.  

 

264  
Podání ţádosti o dotaci na program Podpory terénní práce 2008 se spoluúčastí města, která bude 

upřesněna v návrhu rozpočtu města na rok 2008. 

 

265  
Uzavření zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti „Muzeum Bílina o. p. s.“, se sídlem 

Bílina, ul. Vrchlická č.p. 270 mezi Městem Bílina a Bílinskou přírodovědnou společností, 

zastoupenou panem Ing. Karlem Machem Ph.D.  

Členy správní rady jsou: pan Ing. Karel Mach Ph.D., paní PhDr. Bohuslava Chleborádová, paní Ing. 

Jaroslava Mrázová; Členy dozorčí rady jsou: pan Zdeněk Dvořák, paní Veronika Jeţková, pan Ing. 

Rudolf Kozák. 

 

266  
Program podpory sportu ve městě Bílina dle návrhu předloţeného radou města, s účinností od            

1. ledna 2008.  

 

267  
Program podpory kultury a literární fond města Bíliny, s účinností od 1. ledna 2008. 

 

268  

Rozpočtový výhled města Bíliny na rok 2008 – 2009. 
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269  

Přijetí dotace od Krajského úřadu Ústí nad Labem pro ZŠ Lidická ve výši 30.000,- Kč, na dotační 

program „Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a neziskovými 

organizacemi pro rok 2007“. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 153/2007.  

 

270  
Rozpočtovou změnu č. 149/2007 - přijetí dotace od Úřadu práce Teplice pro MěTS Bílina na veřejně 

prospěšné práce ve výši 302 000,- Kč. 

 

271  
Rozpočtovou změnu č. 151/2007 -  přijetí dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje na financování 

I. etapy komunitního plánování. 

 

272  

Rozpočtovou změnu č. 152/2007 -   financování  části III. etapy komunitního plánování. 

 

273  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Dopravním podnikem Ústeckého kraje a.s., o zajištění 

městské hromadné dopravy osob v Bílině v roce 2008, s navýšením cenového tarifu pro dospělé na 

8,- Kč, pro děti do 15 let na 4,- Kč. Ostatní podmínky zůstávají stejné jako v roce 2007. 

 

 

III. vydává 
 

274  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 10/2007 o umisťování a době provozu VHP v územním obvodu 

města Bílina, která doplňuje OZV vyhlášku č. 3/2007, s účinností od 1. července 2008. 

 

 
IV. neschvaluje 

 

275  
Záměr zaloţení obecně prospěšné společnosti Českoněmecké centrum setkávání ve spolupráci 

s občanským sdruţení Antikomplex a občanským sdruţením Bílina 2006.  

 

276  

Nákup dalších akcií společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 

 
 

V. zamítá 
277  

Opětovnou ţádost manţelů Ferdinanda a Květy Valjentových o prodej části pozemkové parcely  č. 

873  v k.ú. Bílina.  

 

278  

Opětovnou ţádost manţelů Jaroslava a Hany Kovačkových o prodej části pozemkové parcely č. 873 

v k.ú. Bílina.    

 

279  
Návrh rady města ve věci opětovného předkládání zamítnutých ţádostí v jednom volebním období. 
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280  

Ţádost paní Danušky Hrabákové o provedení odvodnění č.p. 47, ul. Litoměřická na náklady města. 

 

281  
Ţádost Kontaktního centra WHITE LIGHT I. se sídlem v Teplicích o spolupráci s městem, včetně 

poskytnutí finančního příspěvku. 

 
VI. projednalo 

 

282  
Zápis ze 6. zasedání finančního výboru ze dne 24. října 2007, v bodech 1 – 10 a 12.    

 
 

VII. bere na vědomí 
 

283  
Dotazy členů zastupitelstva města p. Pavla Prchala a pana Oldřicha Bubeníčka s tím, ţe k jednotlivým 

bodům byla podána ústní informace.  

 

284  
Návrh cílů a opatření Komunitního plánu města Bíliny.  

 

285  
Splnění usnesení č. 102 b) ze dne 21. června 2006, kterým bylo uloţeno tajemníkovi městského úřadu 

zajistit aktualizaci Programu podpory sportu ve městě Bílina.  

 

286  
Splnění usnesení č. 118 ze dne 21. června 2007, kterým bylo uloţeno tajemníkovi městského úřadu 

zajistit správné zapojení topení v ZŠ Lidická.  

 

287  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k trvalému usnesení č. 272 ze dne 7. prosince 

2006, kterým je uloţeno tajemníkovi městského úřadu pravidelně předkládat zastupitelům přehled 

podaných ţádostí o dotační tituly a jejich úspěšnost.  Informace bude podána 13. prosince 2007. 

 

288  
Děkovný dopis pana Ing. Jana Říhy, týkající se řešení bezpečného průjezdu v ul. Kyselská.  

 

 

 

 

  

Roman  Š e b e k  

místostarosta 

Josef   H o r á č e k 

starosta města  

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

pan Milan Síba       ________________    pan Václav Šlambora   ______________ 


