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ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY 

 

 
Usnesení z 2. veřejného zased{ní konaného dne 15. února 2007  

 

 

Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: 

usnesení číslo  ze dne    uloženo  termín splnění 

1/07   15. 02. 07  FO   26. 04. 07 

2/07   15. 02. 07  FO   26. 04. 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 

272   07. 12. 06  tajemník  trvalý (26. 04. 07) 

_______________________________________ 

 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY 

I. ukl{d{ 

 
1  

Vedoucí finančního odboru zpracovat přehled veškerého majetku a finančních rezerv města. 

          FO – 26. 04. 07 

 

2  

Vedoucí finančního odboru připravit návrh na částečné poskytnutí „finančních prázdnin“ na penále, 

za nezaplacený poplatek za svoz komunálního odpadu.    FO – 26. 04. 07 

 

3  

Odboru školství a kultury ve spolupráci s finančním odborem zpracovat přehled veškerých 

vynaloţených finančních prostředků sportovním a společenským organizacím města za poslední            

4 roky.          OŠaK, FO – 21. 06. 07

  

             

II. schvaluje 

 
4  
Záměr Severočeských dolů, a.s. Chomutov -  „Plán otvírky, přípravy a dobývání na období 2008 – 

2030 – Lom Bílina“.  

 

5  

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 2007, ve výši 

100 000,- Kč.  
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6  
Uzavření dodatku č. 5 k „Dohodě o spolupráci, uzavřené mezi Městem Bílina a Občanským 

sdruţením Most k naději, týkající se podpory preventivních protidrogových aktivit na území města 

Bíliny – zajištění projektu „Asistent pro terénní kontakt 2007“, ve výši 285 000,- Kč.  

 

7  

Prodej pozemkové parcely č. 308/15 o výměře 285 m
2 

 v k.ú. Bílina – Újezd, za kupní cenu 150,- 

Kč/m
2
. Kupujícím je pan Zdeněk Schamberger, bytem v Bílině, Bořeňská 284.   

 

8  
Prodej pozemkové parcely 2168/6 o výměře 128 m

2
 a pozemkové parcely č. 2167/4 o výměře  

2.040 m
2
, oddělené geometrickým plánem č. 2148-0301/2007 z pozemkové parcely č. 2167/1 vše  

v k.ú. Bílina, za kupní cenu 165,- Kč/m
2
. Kupujícím je společnost TP TECHNIK s.r.o, se sídlem 

v Duchově, Husova 564.  

 

9  

Prodej pozemkových parcel č. 1977/3 o výměře 21 m
2
 a 1977/4 o výměře 90 m

2
, oddělené 

geometrickým plánem č. 2143-8/2007 z pozemkové parcely č. 1977/1, vše v k.ú. Bílina, za kupní 

cenu 50,- Kč/m
2
. Kupujícím je pan Roman Havíř, bytem v Bílině, Na Výsluní 364.  

Zároveň schvaluje výkup pozemkových parcel č. 2059/4 o výměře 13 m
2
 a č. 2060/2 o výměře 1 m

2  
 

oddělených výše uvedeným geometrickým plánem, za cenu 50,- Kč/m
2
, od pana Romana Havíře.    

 

10  

Záměr prodeje 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
.  

 

11  

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

2
.  

 

12  

Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1636/1 o výměře cca 500 m
2
 v k.ú. Bílina, za cenu   

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

pozemku.   

 

13  

Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2372//9 o výměře cca 84 m
2
 v k.ú. Bílina, za cenu 75,- 

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

pozemku.  

 

14  
Výkup budovy bez čp/če, stojící na pozemkové parcele č. 125/2 k.ú. Bílina, od manţelů  Stanislava 

a Vlasty Svobodových, bytem v Praze 6, Na Rybářce 128/13, za cenu 100 000,- Kč. 

 

15  

Konečnou úpravu rozpočtu města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2007 ve výši: 

Příjmy:                   226 812 000,- Kč 

Výdaje:                  276 815 000,- Kč 

Financování:            50 003 000,- Kč.   
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16  

Ţádosti o půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2007, dle poţadované částky stavebníků a 

navyšuje stav fondu o částku 1 608 950,- Kč.  

 

17  

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s.r.o., Bílina o 

podmínkách provozování Ambulantní pohotovostní péče v Bílině na rok 2007.  

 

18  

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s.r.o. 

Bílina na poskytnutí návratné bezúročné půjčky v částce 4 mil. Kč, s účelovým určením na mzdy 

zaměstnanců a odvody z mezd. Splatnost této půjčky je do 30.12. 2007. 

 

19  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem a Domovem důchodců Bystřany o poskytnutí finančního 

příspěvku na zakoupení polohovacího lůţka. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2007 ve 

výši 23 500,- Kč.  

 

20  

Uzavření smlouvy s SK SIAD Bílina o poskytnutí finančního příspěvku na modernizaci areálu 

fotbalového stadionu v celkové výši  250 000,- Kč v roce 2007. Zároveň schvaluje rozpočtovou 

změnu č. 4/2007.  

 

21  

Uzavření smlouvy s Krušnohorským klubem Osek o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 

200 000,- Kč na zakoupení sněţné rolby. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2007. 

 

22  

Uzavření smlouvy s Gymnáziem Bílina o poskytnutí finančního příspěvku na výjezd ţáků do školy 

v přírodě ve výši 35 000,- Kč. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2007. 

 

23  

Zřízení odloučeného pracoviště MŠ Maxe Švabinského 664, v budově M. Švabinského 668, 

s platností od 1. září 2008. 

 

24  

Program prevence kriminality na rok 2007 s 10 % podílem města celkových nákladů na:  

a) rozšíření městského kamerového dohlíţecího systému do ulice A. Sovy a do ulice Čapkova 

           (podíl města 99 548,26 Kč), 

b) vybudování sportovního hřiště v lokalitě Teplického předměstí (podíl města 143 133,20 Kč),           

c) informační tabule, Auto není trezor a Město je monitorováno městským kamerovým 

           dohlíţecím systémem (podíl města 7 278,04 Kč). 

 

25  

Zveřejnění prodeje motorových vozidel za doporučenou cenu  znaleckých posudků: 

- Škoda Felicia Kombi LX, 1,9 D     SPZ: TPJ 73-31 za cenu 38.300,-   Kč  

- speciální vozidlo (zameták) Avia A31.1K, SSaZ   SPZ: TPA 66-45 za cenu 12.400,-   Kč  

- speciální vozidlo (zameták) IFA KM 2301          SPZ: TPA 32-77 za cenu 18.900,-   Kč 

- LIAZ BOBR 16.2     SPZ: TPA 50-20  za cenu 103.800,- Kč 

- LIAZ BOBR 12.1     SPZ: TPA 50-58 za cenu 14.700-    Kč. 

V případě více zájemců bude prodej proveden obálkovou metodou. Komisi pro obálkovou metodu 

jmenuje ředitelka MTSB, se zastoupením dvou členů rady města.  
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26  

Vstup města Bílina do obecně prospěšné společnosti MAS - SERVISO o.p.s., s tím, ţe účast v této 

společnosti nebude pro město představovat ţádné finanční náklady.  

 

27  

Prodlouţení termínu plnění usnesení č. I/102 b), ze dne 21. června 2006, do 13. června 2007, 

kterým bylo uloţeno tajemníkovi zajistit aktualizaci Programu podpory sportu ve městě Bílina, část 

C, specifikace druhů soutěţí.   

 

28  

Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny, dle návrhu předloţeného 

tajemníkem městského úřadu, s úpravami v čl. III, písm. a), kdy nový text zní: Výši měsíční 

odměny pro člena výboru tvoří pevná sloţka ve výši 600,- Kč a výši měsíční odměny pro člena 

komise tvoří pevná sloţka ve výši 400,- Kč, s účinností od 1. března 2007.  

 

29  

Zásady pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří nejsou členy 

Zastupitelstva města Bíliny, dle návrhu předloţeného tajemníkem městského úřadu s úpravami v   

čl. II, písm. d), kdy nový text zní: Odměna bude vyplacena formou finančního daru 2 x ročně, 

v měsíci červenci za I. pololetí a v měsíci prosinci za II. pololetí běţného kalendářního roku (vyjma 

roku 2007, kdy tyto finanční dary budou vyplaceny od 1. března 2007), nebo následující měsíc po 

ukončení členství v komisi, či výboru, s účinností od 1. března 2007. 

 

30  

Prominutí poplatků z prodlení za dluţné nájemné a vyúčtování sluţeb všem nájemníkům, kteří 

v době od 1. 3. 2007 do 31. 8. 2007 uhradí městu tento dluh, případně náklady řízení u pravomocně 

vydaných rozhodnutí o vymáhání pohledávky, v plné výši, nebo uzavřou řádnou smlouvu o 

splátkovém kalendáři a bezpodmínečně toto dodrţí. Po ukončení tohoto období „finančních 

prázdnin“ bude město opět trvat na úhradě poplatků z prodlení v plné výši.  

 

31  

Účtování poplatku z prodlení ve výši  1 990,- Kč paní Evě Berkové  za opoţděně uhrazené dluţné 

nájemné, s podmínkou úhrady do 31. srpna 2007.  

 

32  

Účtování poplatku z prodlení ve výši 1 933,- Kč panu Stanislavu Kulhánkovi za opoţděně uhrazené 

dluţné nájemné, s podmínkou úhrady do 31. srpna 2007.  

 

33  
Účtování poplatku z prodlení ve výši  1 513,- Kč paní Janě Adamcové za opoţděně uhrazené dluţné 

nájemné, s podmínkou úhrady do 31. srpna 2007.  

 

34  

Účtování poplatku z prodlení ve výši 1 713,- Kč panu Františku Ţaludovi za opoţděně uhrazené 

dluţné nájemné, s podmínkou úhrady do 31. srpna 2007.  

 

35  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 375,- Kč panu Pavlu Antošovi  za opoţděně uhrazené dluţné 

nájemné, s podmínkou úhrady do 31. srpna 2007. 
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36  

Účtování poplatku z prodlení ve výši 3 995,-  Kč paní Květě Milové  za opoţděně uhrazené dluţné 

nájemné, s podmínkou úhrady do 31. srpna 2007.  

 
37  

Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 8. listopadu 2006 do 24. ledna 2007.  

 

 

 

III. vyd{v{ 

 
38  

Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2007 - o městské policii.  

 

39  

Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2007 - o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství, 

s účinností od 1. července 2007. 

 

40  

Obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2007 – o umisťování a době provozu výherních hracích 

přístrojů v územním obvodu města Bílina, s účinností od 1. ledna  2008.  

 

41  

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007 - k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku 

(pyrotechnické efekty a ohňostroje) na veřejných prostranstvích města Bíliny, s účinností od          

1. dubna 2007.   

 

IV. rozhodlo 

 

42  
Nereagovat na nabídku společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.,                   

na odkoupení akcií.  

 

V. neschvaluje 

 

43  
Uzavření dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení města v rámci rekonstrukce domu čp. 49, 

ul. Břeţánská, mezi městem Bílina a panem Ladislavem Pokorným. 

 

 

VI. zamít{ 

 
44  

Ţádost paní  Jiřiny Vílové o prominutí úroků a smluvní pokuty na nemovitost č.p. 76, ulice 

Wolkerova, Bílina.  
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45  

Nabídku pana Miroslava Turka na zajišťování sluţby provozování sběrného dvora. 

 

46  

Ţádost pana Jana Moczerniuka o prominutí úroků z prodlení ve výši 9.455,- Kč (15 % z dluţné 

částky od 1.5.1994 do zaplacení), za pronájem nebytových prostor, Seifertova ul.č. 5/9 – bývalá 

prodejna zeleniny. 

 

 

 

VII. projednalo 

 
47  

Zápis z 2. zasedání finančního výboru ze dne 7. února 2007, v bodech 1 – 17.  

 

48  

Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 24. ledna 2007 a přijalo usnesení: 

A. Zastupitelstvo města bere na vědomí  

a) zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 24. ledna 2007 

b) splnění usnesení č. I/273 ze dne 7. prosince 2006, kterým bylo kontrolnímu výboru uloţeno 

    zahrnout kontroly plnění Plánu odpadového hospodářství do plánu práce na rok 2007. 

 

B. Zastupitelstvo města schvaluje  

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny na rok 2007. 

 

C. Zastupitelstvo města pověřuje  

Kontrolní výbor kontrolou veřejné zakázky „kamerový systém“ a „ZŠ Lidická – otopná soustava“ 

 

 

VIII. pověřuje 

 
49  

Starostu města dalším jednáním se společností ČEZ, a.s. ohledně realizace investičních akcí 

financovaných z prostředků ČEZ, a zároveň schvaluje dosavadní postup starosty města.  

 

 

IX. bere na vědomí 

 

50  
Dotazy a připomínky člena zastupitelstva města pana Bubeníčka s tím, ţe k bodům 1- 4 byla podána 

starostou a místostarostou ústní informace a body 5 a 6 mu  budou zodpovězeny písemně ve 

stanovené lhůtě.  

 

51  

Rozhodnutí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje o vyřazení stálého úkrytu civilní 

ochrany, evid. č. 05090007, umístěného v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině, z evidence 

stálých úkrytů.  
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52  

Zprávu tajemníka městského úřadu o průběhu projektu „Komunitní plánování města Bílina“. 

 

53  
Informaci starosty města k plnění usnesení č. I/271 ze dne 7. prosince 2006, kterým mu bylo 

uloţeno jednat se zástupci politických stran, hnutí a sdruţení o koncepci rozvoje města, jeho 

organizací a zařízení v období let 2006 – 2010 a stanovuje další termín plnění (koncepce pro roky  

2008 – 2010)  na červen  2007.  

 

54  

Informaci k plnění usnesení č. I/272 ze dne 7. prosince 2006, kterým je uloţeno tajemníkovi 

městského úřadu předkládat zastupitelům na kaţdém zasedání přehled podaných ţádostí o dotační 

tituly a jejich úspěšnost.  

 

55  

Splnění usnesení č. I/274 ze dne 7. prosince 2006, kterým bylo uloţeno finančnímu odboru 

zpracovat návrh na poskytnutí „ finančních prázdnin“ za nezaplacené příslušenství pohledávek. 

Dále viz usnesení č. 30.  

 

 
X. stahuje z programu 

 

56  

Materiál č. 54 – ţádost Hornické nemocnice s poliklinikou, s.r.o. Bílina o prodlouţení splatnosti 

smlouvy o půjčce s tím, ţe vedení města spolu s vedením společnosti bude jednat o konečném 

řešení vyrovnání pohledávky města.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman  Š e b e k  

místostarosta 

Josef  H o r á č e k  

starosta města  

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

Mgr. Vladimíra Hazdrová .................................   

 

 

Ing. Jaroslava Mrázová .................................    

 

 


