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 ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY 

 

 
Usnesení z 3. veřejného zased{ní konaného dne 26. dubna 2007  

 

 

Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: 

usnesení číslo  ze dne    uloženo  termín splnění 

 

59   26. 04. 07  tajemník  31. 05. 07 

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

271   07. 12. 06  starosta  21. 06. 07 

3/07   07. 02. 07  OŠaK, FO  21. 06. 07 

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

272   07. 12. 06  tajemník  trvalý (21. 06. 07) 

57   26. 04. 07  starosta  trvalý (21. 06. 07) 

58   26. 04. 07  tajemník  trvalý (21. 06. 07) 

_______________________________________ 

 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY 

I. ukl{d{ 

 
57  

Starostovi města pravidelně vyţadovat kontrolu dodrţování směrnice č. 04/2004 – Kontrolní 

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

        star. - trvalý – pololetně 

 

58  

Tajemníkovi městského úřadu důsledně kontrolovat dodrţování směrnice č. 04/2004 – 

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

        taj. - trvalý – pololetně 

 

59  

Tajemníkovi městského úřadu 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.     taj. – 31. 5. 07 

   

  

60  

Vedoucí finančního odboru vypracovat interní pokyn k postupu stanovení úlevy na penále při 

úhradě nedoplatku na poplatku z odpadu.    FO - 30. 12. 07 
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II. navrhuje 
 

61  

Přísedící Okresního soudu v Teplicích: pana Vladislava Heřmánka, pana Petra Procházku, 

paní Ladu Zámostnou, paní Drahoslavu Schüsmannovou, pana René Štěpánka, paní Zdeňku 

Jílkovou.  

     

III. schvaluje 

 

62  

Prodej pozemkové parcely č. 1636/318 o výměře 522 m
2 

v k. ú. Bílina, oddělené 

geometrickým plánem č. 2157-0402/2007 z pozemkové parcely č. 1636/1 vše v k. ú. Bílina, 

za kupní cenu 100,-- Kč/m
2
, tj. 52.200,-- Kč. Kupující jsou Milan a Martina Vondráčkovi 

bytem v Bílině, Na Zámku 96. 

 

63  

Prodej pozemkové parcely č. 2190/2 o výměře 1 m
2
 v k. ú. Bílina, za kupní cenu 125,-- 

Kč/m
2
. Kupující jsou manţelé František a Ludmila Janákovi bytem v Bílině, Boţeny 

Němcové 444.  

 

64  

Prodej pozemkové parcely č. 1304/7 o výměře 170 m
2
 oddělené geometrickým plánem 

č. 2134-2211/2006 z parcely č. 1304/1 k. ú. Bílina, za kupní cenu 70,-- Kč/m
2
. Kupující jsou 

manţelé Antonín a Jaroslava Kolrosovi oba bytem v Bílině, Čsl. armády 554.   

 

65  

Prodej pozemkové parcely č. 2372/210 o výměře 97 m
2
 oddělené geometrickým plánem 

č. 2166 - 0703/2007 z parcely č. 2372/9 k. ú. Bílina, za kupní cenu 75,-- Kč/m
2
. Kupující je 

pan Kamil Černý bytem v Bílině, Liptická  447.  

 

66  

Záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 269/147 a 341/8 o celkové výměře cca 63 m
2
 

v k. ú. Bílina, za cenu 150,-- Kč/m
2
 s tím, ţe si ţadatelé nechají na vlastní náklady vypracovat 

geometrický plán pro rozdělení pozemku.  

 

67  

Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1/1 o výměře 462 m
2
 v k. ú. Bílina - Újezd, za cenu 

250,-- Kč/m
2
. Podmínkou prodeje je odkoupení objektu sousedícího s uvedeným pozemkem.   

 

68  

Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1758/1 o výměře cca 400 m
2
 v k. ú. Bílina, za cenu 

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

rozdělení pozemku.  

 

69  

Záměr prodeje stavby, stojící na parcelách č. 1729/15 a 1729/14, za cenu 100.000,- Kč, dále 

nezastavěných částí pozemkových parcel č. 1748/6, 1729/15 a 1729/14, vše v k. ú. Bílina o 

celkové výměře cca 40 m
2
, za cenu 300,- Kč/m

2
 s tím, ţe si ţadatel nechá na vlastní náklady 

vypracovat geometrický plán pro rozdělení pozemku.  
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70  

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.  

 

71  

Ţádost společnosti SORTING Solutions s.r.o. se sídlem v Bílině, Ţelivského 53/5                    

o prodlouţení lhůty splatnosti kupní ceny a zároveň podpisu kupní smlouvy na koupi 

pavilonu č. 2 v areálu bývalé ZŠ Teplické předměstí, včetně parcely pod stavbou č. 1683/99, 

maximálně do 30. června 2007. 

 

72  

Provedení aktualizace Cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny, k cenové úrovni roku 

2007.  

 

73  

Bezúplatný převod zemědělských pozemků podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona 95/1999 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů a to pozemkových parcel č. 412, 413/1, 415, 977 a částí 

pozemkových parcel č. 686, 694/5, 959, 965, 694/11, 694/12, 694/17, 950/28 vše v k. ú. 

Bílina - Újezd. Převodcem je Pozemkový fond ČR. 

 

74  

Bezúplatný převod vybraného kancelářského nábytku v celkové pořizovací hodnotě 82 500,00 

Kč z majetku města Bíliny, do majetku ZŠ Aléská v Bílině. 

 

75  

a) uzavřít se společností HNsP s r.o. Bílina dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splnění ve 

výši 3 mil. Kč, se splatností do 31. 12. 2010; 

 

b) poskytovat kaţdoročně, aţ do roku 2010, HNsP s r.o. Bílina dotaci na ambulantní 

pohotovostní  péči, příspěvek na údrţbu zeleně ve výši 300 tis. Kč a příspěvek na ostrahu 

objektu ve výši 150 tis. Kč; 

 

c) vzájemným započtením pohledávek v celkové výši 750 tis. Kč/rok závazek HNsP s r.o. 

Bílina vůči městu Bílina umořit. 

 

76  

Rozpočtovou změnu č. 19/2007 – převod nedočerpaného rozpočtu z roku 2006 do roku 2007 

– I. etapa – Komunitní plánování, ve výši 480 000,- Kč.  

 

77  

Rozpočtovou změnu č. 35/2007 – navýšení finančních prostředků na výkup pozemkových 

parcel.  

 

78  

Rozpočtovou změnu č. 36/2007 – rozdělení finančních příspěvků nesportovním organizacím 

na rok 2007 z Programu podpory kultury – I. kolo ve výši 264 500,- Kč, dle návrhu 

předloţeného odborem školství a kultury. 
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79  

Rozpočtovou změnu č. 41/2007 - příspěvky za reprezentaci města za rok 2006, dle návrhu 

předloţeného odborem školství a kultury. 

 

80  

Rozpočtovou změnu č. 42/2007 - navýšení rozpočtu ve výši 4 292 000,- Kč na poskytnutí a 

splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení.  

 

81  

Rozpočtovou změnu č. 43/2007 - přijetí účelové dotace na dodatečné konání voleb do 

Zastupitelstva obce Měrunice ve výši 10.000,-  Kč. 

 

82  

Rozpočtovou změnu č. 44/2007 - přijetí účelové dotace na výkon státní správy v oblasti 

sociálních sluţeb pro obce s rozšířenou působností ve výši 361.385,-  Kč. 

 

83  

Rozpočtovou změnu č. 45/2007 - přijetí účelové dotace na činnosti vykonávané obcemi 

s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 512.000,-  Kč. 

 

84  

Rozpočtovou změnu č. 47/2007 - přijetí dotace od Ústeckého kraje ve výši 1 337 841,40 Kč 

na projekt „Konference partnerských měst“, pořádaný v r. 2006.  

 

85  

Rozpočtovou změnu č. 49/2007 - přijetí dotace ve výši 20,140.000,00 Kč na dávky pomoci 

v hmotné nouzi.  

 

86  

Rozpočtovou změnu č. 50/2007 - přijetí dotace ve výši 5,391.000,00 Kč na dávky sociální 

péče pro zdravotně postiţené.  

 

87  

Záměr zřízení muzea se stálou expozicí jako: organizační sloţka „Městské muzeum Bílina“, 

nebo obecně prospěšná společnost „Muzeum Bílina“. 

 

88  

Odpis nedobytné pohledávky za pana Vasila Siváka ve výši 38.283,- Kč za nezaplacené 

dluţné nájemné s tím, ţe jmenovaný zůstává v registru dluţníků. 

 

89  

Odpis nedobytné pohledávky za pana Pavla Baláţe ve výši 21.295,- Kč za nezaplacené dluţné 

nájemné s tím, ţe jmenovaný zůstává v registru dluţníků.  

 

90  

Odpis nedobytné pohledávky za paní Evu Doleţelovou ve výši 47.135,- Kč za nezaplacené 

dluţné nájemné s tím, ţe jmenovaná zůstává v registru dluţníků. 
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91  

Odpis nedobytné pohledávky za paní Annu Luxíkovou ve výši 58.228,- Kč, za nezaplacené 

dluţné nájemné.  

 

92  

Uzavření smlouvy mezi Ústeckým krajem a Městem Bílina na poskytnutí dotace na 

zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Bílině, pro obyvatele správního obvodu obce 

s rozšířenou působností, s platností od 1. dubna 2007.  

 

93  

Neúčtovat zbylý poplatek z prodlení za opoţděně uhrazené dluţné nájemné paní Zuzaně 

Dančové. 

 

94 

Účtování poplatku z prodlení ve výši 263,- Kč (tj. 10 % z částky vypočtené po zmírnění) paní 

Jitce Kotlárové, za opoţděně uhrazené dluţné nájemné, s podmínkou úhrady do 31. srpna 

2007. 

 

95 

Záměr vybudování digitálního kina v budově městského divadla v Bílině.  

 

96 

Úpravu v odst. III písm. a) „Zásad pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo 

výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Bíliny“ vypuštěním nebo MěP, s platností od 

1. května 2007. Odst. III písm. a) tedy zní následovně: 

Tyto zásady se nevztahují na členy komisí a výborů, kteří jsou pracovníky příspěvkových 

organizací a organizačních sloţek zřízených městem a pracovníky městského úřadu. 

 

97 

Činnost rady v samostatné působnosti za období od 7. února do 4. dubna 2007. 

 

 

IV. neschvaluje 
 

98 

Poskytnutí bezúročné půjčky paní Helze Náhlíkové na vybavení vyhořelého bytu z důvodu jiţ 

dříve zaslané finanční výpomoci na poţadovaný účel.  

 

 

V. zamít{ 

 
99 

Ţádost slečny Vladimíry Milové o prodej části pozemkové parcely č. 1674/5 v k. ú. Bílina.  

 

100 

Ţádost paní Ilony Láskové o prodej pozemkové parcely č. 1069/13  k. ú. Bílina.  

 

101 

Ţádost pana Uroše Kukolji o prodej části pozemkové parcely č. 1194/26  k. ú. Bílina. 
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102 

Vydání obecně závazné vyhlášky města č. 7/2007, která by zrušila vyhlášku č. 14 z roku 

1995. 

 

103 

Nabídku společnosti Atlantik – Kilcullen Asset Management, a.s. na zhodnocování volných 

finančních prostředků města a uzavřít s uvedenou společností Smlouvu o obhospodařování 

cenných papírů. 

 

VI. projednalo 

 
104 

Zápis ze schůze finančního výboru, konané dne 18. dubna 2007, v bodech 1 – 17.  

 

VII. vyd{v{ 

 
105 

Obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2007, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství ve městě Bílina a vymezuje prostory pro jejich volné pobíhání. 

 

106 

Obecně závaznou vyhlášku města č. 6/2007 o sazbě daně z nemovitosti.  

 

107 

Obecně závaznou vyhlášku města č. 8/2007 o místním poplatku za uţívání veřejného 

prostranství, s účinností od 1. července 2007.  

  

 

VIII. bere na vědomí 

 
108 

Dotazy členů zastupitelstva města pana Oldřicha Bubeníčka a pana Pavla Prchala s tím, ţe 

k bodům 1 - 4, a k bodu ve věci reklamace bazénu na Kyselce byla podána ústní informace.  

 

109 

Materiál stavebního úřadu o neodkladných zabezpečovacích pracích na objektech ve městě a 

pověřuje stavební úřad a odbor nemovitostí a investic k zabezpečení objektů v návaznosti na 

§ 135 zákona č. 183/2006 Sb.  

 

110 

Rozbor stavu pohledávek města za rozpočtové příjmy, evidovaných k datu 31. 12. 2006. 

 

111 

Splnění usnesení zastupitelstva města č. I/1 ze dne 15. 2. 2007, kterým bylo uloţeno 

finančnímu odboru zpracovat celkovou hodnotu majetku města a stavu finančních rezerv 

k 31. 12. 2006.  
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112 

Splnění usnesení zastupitelstva města č. I/2 ze dne 15. 2. 2007, kterým bylo uloţeno 

finančnímu odboru zpracovat návrh na „finanční prázdniny“ na penále za nezaplacené 

poplatky za odpad. Dále viz usnesení č. 60. 

 

113 

Informaci o hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za rok 2006. 

 

114 

Plnění usnesení ZM č. I/272 ze dne 7. prosince 2006 – zprávu o činnosti oddělení 

regionálního rozvoje k 31. březnu 2007, obsahující přehled podaných ţádostí o dotační tituly 

a jejich úspěšnost. 

 

115 

Zprávu o činnosti Městské policie v Bílině za rok 2006.  

 

116 

Zápis z kontrolního výboru ze dne 21. dubna 2007, 28. března 2007 a ze dne 16. dubna 2007.  

 

117 

Informaci ředitele Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině, týkající se provozu HNsP 

Bílina. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oldřich  B u b e n í č e k  

člen zastupitelstva 

Roman  Š e b e k  

místostarosta 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Pan Václav Mojžíš  ____________________ 

 

 

Pan Zdeněk Rendl ml. ____________________ 


