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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 z 1. zasedání v roce 2012, 
které se uskutečnilo 16. února 2012 

  
 
Splněná usnesení: 233, 236 

______________________________________________________ 

  

Z A S T U P I T E L S T V O   M Ě S T A 
 

 

I. revokuje 
 

1  
Usnesení zastupitelstva města č. 254 z 08. prosince 2011, kterým byl schválen záměr 
prodeje části pozemku p. č. 2190/1 o výměře cca 350 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m2, viz usnesení č. 16. 

 
 

II. vydává 
 

2  
Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 05/2011 
o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál 
a herní místo lokálního herního systému.  
 
 

III. schvaluje 
 

3  
Rozpočtovou změnu č. 05/2012 – přijetí neúčelové dotace ze státního rozpočtu na výkon 
státní správy a příspěvek na školství v celkové výši 18.406.800 Kč. 
 
4  
Rozpočtovou změnu č. 06/2012 – přesun nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 
do roku 2012 v celkové výši 2.253.000 Kč na financování zavedení procesního řízení 
Městského úřadu Bílina a sebehodnocení úřadu podle modelu CAF. 
 
5  
Rozpočtovou změnu č. 08/2012 – přesun finančních prostředků v celkové výši 
9.462.478,50 Kč na realizaci nedokončených akcí ze schváleného rozpočtu roku 2011 do 
roku 2012. 
 
6  
Rozpočtovou změnu č. 09/2012 – převod finančních prostředků v celkové výši 2.800.000 Kč 
na ostrahu a pořízení kamerového systému Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o, Bílina, 
a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o, Bílina, jako příjemcem, 
v celkové výši 1.998.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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7  
Rozpočtovou změnu č. 10/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory společenských a zájmových organizací mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Arkádií, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené jako příjemcem, ve výši 
70.000 Kč na pravidelnou dopravu osob se zdravotním postižením v roce 2012. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.       
 
8  
Rozpočtovou změnu č. 11/2012 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda na dofinancování 
kulturních a společenských akcí v roce 2012 ve výši 75.000 Kč z reklamního plnění ČEZ, 
a. s.  
 
9  
Rozpočtovou změnu č. 13/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory sociálního začleňování ve městě Bílina mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a společností WHITE LIGHT I. jako příjemcem, na projekt „Co budeš dělat venku?!“ ve výši 
215.150 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
10  
Rozpočtovou změnu č. 13/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory sociálního začleňování ve městě Bílina mezi městem Bílina jako poskytovatelem a 
společností Člověk v tísni, o. p. s., jako příjemcem na projekt „Mami, podívej!“ ve výši 
361.650 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
11  
Rozpočtovou změnu č. 13/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory sociálního začleňování ve městě Bílina mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Salix Centrum psychosociálního poradenství a rehabilitace v Ústí nad Labem, jako 
příjemcem na projekt „Pracovní diagnostika a poradenství, pracovní a sociální rehabilitace 
pro občany města Bílina s chronickými potížemi s uplatněním a společenskou a pracovní 
seberealizací“ ve výši 383.200 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
12  
Nabídku společnosti IMPULS Bílina, s. r. o., na výkup pozemků p. č. 2270/17, 2270/18, 
2270/19, 2270/20, 2270/21 o celkové výměře 4 269 m2 za kupní cenu ve výši 2.621.166 Kč 
a dále veřejnou infrastrukturu dle předložených situačních výkresů v celkové výši 
17.238.035 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje rozpočtovou změnu 
č. 12/2012 – navýšení rozpočtu stavebního úřadu na výkup veřejné infrastruktury ve výši 
18.000.000 Kč. Vyhotovením kupní smlouvy pověřuje tajemníka městského úřadu ve 
spolupráci s právníkem a podpisem pověřuje starostu města.  
 
13  
Prodloužení lhůty na zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 270 v ulici Vrchlického, 
pozemkové parcely č. 1756 pod stavbou o výměře 229 m2 a p. p. č. 1757 (zahrada) v k. ú. 
Bílina s tím, že záměr prodeje nemovitosti bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 
Bílina, v Bílinském zpravodaji a na internetových stránkách serverů realitních agentur, dle 
doporučení stavebního úřadu, max. do konce měsíce března 2012. 
 
14  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1683/121 o výměře 457 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
250 Kč/m2.   
 
15  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/247 o výměře cca 800 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní 
cenu 80 Kč/m2.  
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16  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2190/1 o výměře cca 350 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
72 Kč/m2.   
 
17  
Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku: osobní automobil Škoda Octavia, IČ 
MUBIH00013CQ za cenu dle znaleckého posudku ve výši 47.000 Kč s tím, že v případě více 
zájemců se jedná o prodej obálkovou metodou s výše uvedenou cenou vyvolávací. 
 
18  
Prodej pozemku p. č. 2189/3 o výměře 263 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 50 Kč/m2, 
tj. 13.150 Kč. Kupujícími jsou Milan a Eva Chaloupkovi, bytem Bílina, K. H. Máchy 293/3. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.   
 
19  
Prodej pozemku p. č. 2189/1 o výměře 342 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 50 Kč/m2, 
tj. 17.100 Kč. Kupujícími jsou Ing. Nikos Pagunadis a Hana Drábková, oba bytem Bílina, 
K. H. Máchy 294/5. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
20  
Prodej pozemku p. č. 2189/4 o výměře 260 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 50 Kč/m2, 
tj. 13.000 Kč. Kupující je paní Petra Šulcová, bytem Bílina, K. H. Máchy 300/7. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.   
 
21  
Prodej pozemku p. č. 1835/2 o výměře 37 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2, 
tj. 6.660 Kč. Kupující je paní Eva Vosáhlová, bytem Bílina, Kyselská 16/14. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města.   
 
22  
Prodej nemovitostí v areálu bývalých kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 
1681/34 o výměře 514 m2, budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 1681/35 o výměře 541 m2, 
budovy bez čp/če s pozemkem p. č.1681/37 o výměře 780 m2 za cenu obvyklou ve výši 
3.000.000 Kč, pozemek p. č. 1681/46 o celkové výměře 2065 m2 vše k. ú. Bílina, za cenu dle 
cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 130 Kč/m2, tj. 268.450 Kč navýšenou 
o náklady spojené s prodejem nemovitostí. Celková částka činí 3.268.450 Kč. Zastupitelstvo 
města zároveň ustupuje od podmínek stanovených Městskými technickými službami Bílina. 
Kupujícím je společnost Victory Czech, s. r. o., Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.   
 
23  
Uzavření dohody mezi obcí Braňany a městem Bílina o změně obecní hranice týkající se 
k. ú. Kaňkov a k. ú. Jenišův Újezd, dle průběhu navrženého paní Milenou Šlégrovou 
a vyznačeného geometrickým plánem č. 71-88/2011, 67-88/2011. Podpisem dohody 
pověřuje starostu města. 
 
24  
Uzavření kupní smlouvy č. S1070/08 se Správou železniční a dopravní cesty, státní 
organizace jako prodávajícím a městem Bílinou jako kupujícím na výkup pozemku p. č. 
1906/2 o výměře 53 m2 k. ú. Bílina za sjednanou kupní cenu ve výši 10.000 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.    
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25  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Bílina jako budoucím kupujícím 
a panem Janem Šámalem jako budoucím prodávajícím, kdy předmětem kupní smlouvy bude 
objekt Husitské bašty p. č. 88 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové rozloze 88 m2 a dále 
parcela p. č. 87/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové rozloze 430 m2, a dále parcela 
p. č. 89/7 (ostatní plocha a zeleň) o celkové rozloze 8 m2 a to vše zapsané v LV č. 3252 pro 
obec Bílina u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, za 
podmínky schválení žádosti o poskytnutí dotace na vybudování muzea, dle předloženého 
návrhu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
26  
Uzavření smluv o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Fotbalovým 
klubem Bílina jako příjemcem ve výši 40.000 Kč na plánované akce a 250.000 Kč na údržbu 
trávníku ze schváleného rozpočtu města. Podpisem smluv pověřuje starostu města.   
 
27  
Uzavření smluv o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a HC Draci 
Bílina jako příjemcem ve výši 740.000 Kč na pronájem ledové plochy, 15.000 Kč na náklady 
spojené s 15. výročím založení oddílu a 10.000 Kč na pořádání turnaje „O pohár starosty 
města“, ze schváleného rozpočtu města. Podpisem smluv pověřuje starostu města.  
 
28  
Uzavření smlouvy o podmínkách provozování ambulantní pohotovostní péče v Bílině na rok 
2012 mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
29   
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 155.000 Kč na zabezpečení 
ambulantní pohotovostní péče ve spádové oblasti města Bílina na období 01.01.–
31.03.2012, mezi městem Bílina jako příjemcem a Ústeckým krajem jako poskytovatelem. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
30  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 155.000 Kč na zabezpečení 
ambulantní pohotovostní péče ve spádové oblasti města Bílina na období 01.01.–
31.03.2012., mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou 
Bílina, s. r. o., jako příjemcem. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
31  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a občanským sdružením Most 
k naději jako příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
80.000 Kč na dokrytí finančních prostředků na projekt „Linka duševní tísně“ v roce 2012. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
32  
Převod movitého majetku – piána se stoličkou v celkové hodnotě 41.462 Kč, do správy 
KC Kaskáda. 
 
33  
Podání žádosti o dotaci Integrovaného operačního programu na projekt „Integrované 
centrum prevence“. 
 
34  
Žádost paní Judity Žemličkové o prominutí neuhrazených úroků ve výši 1.145.027,40 Kč za 
nemovitost v ul. Břežánská 150/15. 



Usnesení ZM z 16. února 2012  5 
 

 
35  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení za opožděně 
uhrazené dlužné nájemné paní Anně Galambové a to v 50% výši. Poplatek z prodlení před 
zmírněním činil 1.061.654 Kč, po zmírnění činí 50% výše 47.913 Kč. 
 
36  
Prominout zbylý poplatek z prodlení za opožděně uhrazené dlužné nájemné panu Karlu 
Figielovi. 
 
37  
Rozšíření společenské smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti Hornické 
nemocnice s poliklinikou spol. s r. o., Bílina o tyto živnosti: 
a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, a to o tyto 

obory činnosti náležející do živnosti volné: 
č. 14 – vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
č. 47 – zprostředkování obchodu a služeb 
č. 48 – velkoobchod a maloobchod 
č. 55 – realitní činnost, správa a údržba nemovitosti 
č. 59 – pronájem a půjčování movitých věcí 

b) Masérské, rekondiční a regenerační služby 
 
38  
Uložení volných finančních prostředků ve výši 31.000.000 Kč na termínovaný účet 
u UniCredit Bank a zároveň neschvaluje uložení volných 50.000.000 Kč na další samostatný 
účet. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
39  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 30.11.2011 do 25.01.2012.  

 
 

IV. bere na vědomí 
 

40  
Rezignaci Mgr. Vladimíry Hazdrové, zvolené za Občanskou demokratickou stranu, na 
mandát členky Zastupitelstva města Bíliny, a to k 30.01.2012.  
 
41  
Rezignaci náhradníků Ing. Pavla Dvořáka (ODS) a Ing. Marcely Dvořákové (ODS) na 

mandát člena Zastupitelstva města Bíliny.  

 

42  
Prohlášení pana Romana Šebka (ODS) členem Zastupitelstva města Bíliny k 31.01.2012, 
s náležitostmi složení slibu 16.02.2012. 
 
43  
Dotazy člena zastupitelstva města, pana Oldřicha Bubeníčka (KSČM) z 14.02.2012 s tím, že 
na jednotlivé dotazy byla podána písemná odpověď. 
 
44  
Dotazy člena zastupitelstva města, pana Romana Šebka (MS ODS) z 15.02.2012 s tím, že 
na jednotlivé dotazy bude podána písemná odpověď a to nejpozději do 30 dnů. 
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45  
Zápis z jednání pracovní skupiny pro přípravu podkladů pro možné vykoupení vynaložených 
investic v prostoru autobusového nádraží, z 30.01.2012. 
 
46  
Nabídky společnosti EMPORUM Praha z 14.12.2011 a 02.02.2012 na odkoupení areálu 
Lázně Kyselka v Bílině, jejíž záměrem je v lázeňském areálu vybudovat a následně 
provozovat specializované sanatorium zaměřené na péči o seniory. 
 
47  
Dopis paní Zdeňky Koudelkové z 09.08.2011 týkající se možnosti rozšíření chodníku Na 
Výsluní. 
 
48  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 233 z 3. listopadu 2011, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo připravit do příštího zasedání zastupitelstva města smlouvu 
o budoucí smlouvě kupní na objekt Husitské bašty, kdy koupě objektu bude podmíněna 
získáním dotace na vybudování muzea, viz usnesení č. 25. 
 
49  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 236 z 08.12.2011, kterým bylo starostovi města 
uloženo vstoupit do jednání s Ústeckým krajem o možnosti převedení cyklostezky Bílina – 
Kostomlaty do majetku Ústeckého kraje s tím, že cyklostezka zůstane v majetku města 
Bíliny.  

 
50  
Informaci finančního odboru o Fondu rozvoje bydlení s tím, že pro rok 2012 nebyla podána 
žádná žádost. 
 
51  
Přehled čerpání neinvestiční dotace na zajištění provozu Ambulantní pohotovostní péče při 
Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o, Bílina, za rok 2011. 
 
52  
Doporučení rady města na záměr koupě čtyř obchodních podílů Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o, Bílina, za cenu dle Znaleckého posudku č. 1/2012 – ocenění 
obchodních podílů společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
tzn. 180.000 Kč za jeden podíl.  
 
53  
Otevřený dopis předsedů místních organizací ODS a ČSSD v Bílině z 24.01.2012 
a z 15.02.2012, včetně odpovědi rady města.  
 
54  
Vyjádření vedoucího odboru dopravy k dotazu Bc. Aleše Tallowitze, člena zastupitelstva 
města, týkající se zajištění městské hromadné dopravy v Bílině, včetně vyjádření ředitele 
Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova.  
 
55  
Informaci vedoucího stavebního úřadu o bývalém hotelu Štěpánský dvůr a zároveň ukládá 
starostovi města sledovat vyhlášení termínu dražby a následně se této dražby zúčastnit. 
Zastupitelstvo města pověřuje radu města rozhodnutím o maximální částce, kterou by bylo 
možné na případnou koupi objektu uvolnit.  
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56  

Stažení žádosti společnosti TRUNN, s. r. o., o možnost uhrazení kupní ceny za nemovitost 
v areálu bývalých kasáren formou splátek. 
 
57  
Zprávu o činnosti Městské policie Bílina za rok 2011. 
 
58  
Zápis z jednání finančního výboru z 9. ledna 2012. 
 
59  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 25. ledna 2012.  
 

 

V. nezaujalo stanovisko 
 

60  
K návrhu pana Romana Šebka, člena zastupitelstva města, kterým mělo zastupitelstvo 
města apelovat na radu města, aby rozhodla opětovně instalovat odstraněné vitríny na 
původní místo, případně (bude-li skutečně zahájena rekonstrukce fasády domu, kde byly 
umístěny) bude vést standardní komunikaci s představiteli dotčených organizací 
o náhradním přemístění. 

 
 

VI. stahuje z programu 
 

61  
Materiál č. 859 – návrh na přejmenování Mírového náměstí.  

 

 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Zdeněk Rendl     ______________________________ 
 
 
 
 

Naděžda Maurerová     ______________________________ 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


