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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 5. zasedání v roce 2012, 
které se uskutečnilo 6. září 2012 

  

  
Splněné usnesení č.: 116 

______________________________________________________ 

  

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

 

I. revokuje 
 
178  
Usnesení zastupitelstva města č. 276 z 30. září 2010, kterým bylo schváleno zveřejnění 
záměru prodeje areálu bývalého zámeckého pivovaru Bílina, a to budovy č. p. 1, č. p. 2, č. p. 
228 a budovy bez čp/če na pozemku p. č. 783 včetně příslušenství a pozemků p. č. 782 
o výměře 461 m2, p. č. 783 o výměře 2 817 m2, p. č. 784/1 o výměře 4 410 m2, p. č. 785 
o výměře 3 236 m2, p. č. 804/5 o výměře 449 m2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 
dle znaleckého posudku 2.300.000 Kč, navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitostí. Následně při jednoznačně prokazatelném proinvestování minimální částky ve 
výši 2.300.000 Kč do nemovitosti bývalého zámeckého pivovaru Bílina bude tato nabyvateli 
přeúčtována. Žadatelé o koupi nemovitosti musí splňovat následující podmínky: 
a) záměr společnosti musí být v souladu s územním plánem města Bíliny a platnou 

legislativou, 
b) nabyvatel musí ve smlouvě stanovit časový harmonogram rekonstrukce včetně popisu 

jednotlivých stavebních objektů a termínu jejich zprovoznění, 
c) společnost bude vyzvána k prokázání základního jmění a ročních obratů za období let 

2007 – 2009, 
d) respektovat ustanovení kupní smlouvy vyhotovené právním zástupcem města Bíliny, viz 

usnesení č. 194.  
 
179  
Usnesení zastupitelstva města č. 146 z 21. června 2012, kterým byl schválen záměr prodeje 
dvou motorových vozidel VW Caddy 1,9 TDI, a to: VW Caddy RZ 5U8 1761 za cenu dle 
znaleckého posudku 148.800 Kč a VW Caddy RZ 4U1 0507 za cenu dle znaleckého 
posudku 147.700 Kč s tím, že v případě více zájemců se jedná o prodej obálkovou metodou 
s vyvolávací cenou dle znaleckého posudku, viz usnesení č. 193. 

 
 

II. schvaluje 
 
180  
Rozpočtovou změnu č. 104/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 
100.000 Kč mezi městem Bílina jako obdarovaným a Severočeskými doly, a. s., Chomutov, 
jako dárcem, na rozšíření skateparku Za Chlumem. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
181  
Rozpočtovou změnu č. 105/2012 – přijetí dotace ve výši 250.000 Kč na program podpora 
terénní práce pro rok 2012 – Chceme spolu vycházet 2.  
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182  
Rozpočtovou změnu č. 108/2012 – navýšení rozpočtu Základní školy, Bílina Lidická ve výši 
49.500 Kč, Základní školy, Bílina Za Chlumem ve výši 82.500 Kč a Základní školy, Bílina 
Aléská  ve výši 81.000 Kč, na nákup učebních pomůcek a učebnic.  
 
183  
Rozpočtovou změnu č. 118/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic, v kapitole 77 – rozpuštění rezervy v celkové výši 
2.145.000 Kč na projektovou dokumentaci dle skutečnosti. 
 
184  
Rozpočtovou změnu č. 124/2012 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti 
vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ve výši 
772.000 Kč. 
 
185  
Rozpočtovou změnu č. 125/2012 – přijetí účelové neinvestiční dotace na zavedení 
povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP), ve výši 70.000 Kč. 
 
186  
Rozpočtovou změnu č. 126/2012 – přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu části 
nákladů za výpočetní techniku pro registr vozidel, ve výši 29.000 Kč. 
 
187  
Rozpočtovou změnu č. 127/2012 – přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací, ve výši 1.026.000 Kč. 
 
188  
Rozpočtovou změnu č. 129/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 3.000.000 Kč na opravy v plavecké 
hale.  

 
189  
Záměr výkupu části pozemku p. č. 272 k. ú. Bílina-Újezd pod místní komunikací (chodníkem) 
za cenu dle Cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 250 Kč/m2. Zároveň pověřuje 
tajemníka městského úřadu zajištěním oddělení pozemku geometrickým plánem. 
 
190  
Záměr výkupu budovy bez čp/če  (zahrádkářské chatky) na p. p. č. 861/70 k. ú. Bílina-Újezd, 
od ČR zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Podáním žádosti 
pověřuje starostu města. 
 
191  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 259/1 o výměře cca 225 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m2. Zároveň souhlasí se stavbou s názvem „Základní škola praktická, ul. Kmochova 
205/10, Bílina – přístavba šaten, na parc. č. 258/1 a 259/1 k. ú. Bílina“ a prohlašuje, že není 
vlastníkem této stavby. Podpisem prohlášení pověřuje starostu města. 
 
192  
Záměr zúčastnit se v roce 2013 programu Podpora terénní práce a požádat Úřad vlády ČR 
o účelovou dotaci se spoluúčastí města (ve výši nejméně 30 % z celkového rozpočtu 
projektu) s tím, že celková výše bude upřesněna v návrhu rozpočtu města na rok 2013. 
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193  
Záměr prodeje dvou motorových vozidel VW Caddy 1,9 TDI, a to: VW Caddy RZ-5U8 1761 
za cenu 74.400 Kč a VW Caddy RZ-4U1 0507 za cenu 73.850 Kč s tím, že v případě více 
zájemců se jedná o prodej obálkovou metodou s výše uvedenou cenou vyvolávací. 
 
194  
Zveřejnění záměru prodeje areálu bývalého zámeckého pivovaru Bílina, a to budovy č. p. 1, 
č. p. 2, č. p. 228 a budovy bez čp/če na pozemku p. č. 783 včetně příslušenství a pozemků 
p. č. 782 o výměře 461 m2, p. č. 783 o výměře 2 817 m2, p. č. 784/1 o výměře 4 410 m2, p. č. 
785 o výměře 3 236 m2, p. č. 804/5 o výměře 449 m2 vše k. ú., Bílina za vyvolávací kupní 
cenu 2.300.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí. Následně při 
jednoznačně prokazatelném investování do nemovitosti bývalého zámeckého pivovaru Bílina 
bude kupní částka ve výši 2.300.000 Kč nabyvateli přeúčtována, zároveň musí být splněny 
podmínky stanovené v bodech a) – l) viz níže. Žadatelé o koupi nemovitosti musí splňovat 
následující podmínky: 
a) záměr zájemce na revitalizaci areálu zámeckého pivovaru v Bílině musí být v souladu 

s územním plánem města Bíliny a platnou legislativou; 
b) zájemce musí předložit závazný časový harmonogram rekonstrukce pivovaru včetně 

popisu jednotlivých stavebních objektů a termínu jejich zprovoznění. Kompletní 
dokončení rekonstrukce a zahájení provozování pivovaru bude nejpozději do 5 let; 

c) zájemce prokáže profesní kvalifikační předpoklady k provozování pivovaru zejména výpis 
ze živnostenského rejstříku pro obory pivovarnictví a sladovnictví ne starší než 3 měsíce; 

d) zájemce prokáže výši základního jmění a ročních obratů za poslední 3 roky; 
e) zájemce prokáže obrat nejméně 30.000.000 Kč při provozování pivovaru, resp. výrobě 

piva každý rok za poslední 3 roky; 
f) zájemce prokáže zkušenosti s rekonstrukcí pivovaru nebo jiné podobné výrobny; 
g) zájemce prokáže zkušenosti nejméně 3 roky s provozováním pivovaru;  
h) při revitalizaci areálu pivovaru budou zachovány historické budovy nacházející se 

v areálu pivovaru; 
i) označení piva – výrobku – zachování historického názvu Perla severu, či název 

obsahující jméno Bílina, nebo bílinský (možno různě skloňovat); 
j) zájemce se zaváže k užívání části zrekonstruovaných prostor v areálu pivovaru pro 

veřejně prospěšné účely; 
k) zájemce uvede počet nově vzniklých pracovních míst při rekonstrukci a provozování 

pivovaru, případně dalších připravovaných aktivitách zájemce; 
l) zájemce se zaváže, že nebude využívat či pronajímat pozemky či zrekonstruované 

nebytové prostory, které nebudou sloužit pro provozování pivovaru, k provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her v rozporu s vyhláškou č. 4/2011 města 
Bíliny, sexshopů, nočních klubů a jiných podobných činností. 
 

195  
Prodej pozemku p. č. 872/1 o výměře 499 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2, 
tj. 59.880 Kč. Kupujícími jsou Miroslav a Gabriela Adamcovi, bytem Bílina, Bezovka 42/11. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.   
 
196  
Prodej pozemku p. č. 927/47 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 110 Kč/m2, 
tj. 2.420 Kč. Kupujícím je pan Soják Jan, bytem Bílina, Čapkova 851. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
197  
Prodej pozemku p. č. 927/33 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 110 Kč/m2, 
tj. 2.420 Kč. Kupujícími jsou Alena a Petr Marhanovi, bytem Bílina, Za Chlumem 787. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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198  
Prodej technologické části výměníkové stanice v ZŠ Za Chlumem č. p. 824, Bílina, za cenu 
obvyklou, která dle znaleckého posudku činí 543.360 Kč. Kupujícím je ČEZ Teplárenská, 
a. s., Chomutov. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 

 

199  
Uzavření dodatku ke smlouvě mezi městem Bílina a UniCredit Bank Czech  Republic, a. s., 
Praha, kdy předmětem dodatku je uložení volných finančních prostředků ve výši 
51.000.000 Kč na spořicí účet u výše uvedené společnosti. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města.   
 

200  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o podmínkách poskytnutí půjčky uzavřené mezi městem 
Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou Bílina, s. r. o. Předmětem dodatku je prodloužení 
termínu splatnosti půjčky, a to nejpozději do 31.12.2014 s tím, že platby budou probíhat 
v pravidelných ročních splátkách ve výši 1.000.000 Kč. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města. 
 

201  
Odpis nedobytné pohledávky: 
a) za pana Karla Brabce výši 32.825 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
b) za paní Stanislavu Kopřivovou ve výši 84.239 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
c) za paní Růženu Lehmannovou ve výši 86.120 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
d) za paní Boženu Šebkovou ve výši 31.066,19 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
e) za pana Ivana Chobota ve výši 36.236 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
f) za pana Janusze Marka Suchodolského ve výši 60.522 Kč za nezaplacené dlužné 

nájemné. 
 

202  
Odpis nedobytných pohledávek z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 29.424,50 Kč, dle 
návrhu předloženého vedoucí finančního odboru.  
 

203  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 310.000 Kč na zabezpečení 
lékařské pohotovostní služby pro obyvatele spádové oblasti Bílinska v období od 01.07.2012 
do 31.12.2012, mezi městem Bílina jako příjemcem a Ústeckým krajem jako poskytovatelem. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 

204  
Uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace ve výši 310.000 Kč na zabezpečení 
lékařské pohotovostní služby pro obyvatele spádové oblasti Bílinska, mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 

205  
Nabídku Svazu měst a obcí ČR na uspořádání semináře v rámci projektu Vzdělaný 
zastupitel v Bílině a zároveň pověřuje tajemníka městského úřadu zajištěním uspořádání 
semináře v zasedací místnosti městského úřadu. 
 

206  
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města č. 62 ze 7. března 2012, zaplacení částky ve 
výši 1.002.386,33 Kč za realizaci II. etapy havárie kanalizace a ČOV v areálu Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, společnosti GUTRA, s. r. o., Most.  Zbývající rozpor 
bude případně doplacen na základě revizního rozpočtu a projednán mezi účastníky smlouvy. 
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III. pověřuje 
 
207  
Starostu města a jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
RNDr. Jaroslava Herzingera, jednáním se zástupci Ministerstva financí ČR o možném 
převodu majetku z města Bíliny do jmění společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina.  

   

IV. zamítá 
 
208  
Nabídku města Litvínov na odkoupení tří kusů akcií společnosti Regionální rozvojová 
agentura Ústeckého kraje, a. s. 

 
209  
Nabídku Sdružení odborových organizací Czech Coal Group na odkoupení dvanácti kusů 
akcií společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. 

 
 

V. bere na vědomí 
 

210  
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města, pana Ing. Petra Rosenkranze, paní Jitky 
Brejníkové a pana Oldřicha Bubeníčka s tím, že na jednotlivé dotazy byla podána písemná, 
případně ústní, odpověď. 
 
211  
Oznámení Státního statku Jeneč, s. p., v likvidaci o záměru prodeje nemovitostí zapsaných 
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice na LV 55 pro obec 
Bílina, k. ú. Břežánky. 
 
212  
Vyúčtování hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. pololetí roku 2012. 
 
213  
Harmonogram zpracování a projednávání rozpočtu na rok 2013, dle připomínky Ing. Petra 
Rosenkranze, člena zastupitelstva města. 
 
214  
Nabídku společnosti MekhCvetmet z 06.08.2012 a z 31.08.2012 na odkoupení městských 
lázní Bílina Kyselka, jejíž záměrem je zrekonstruovat stávající lázeňské zařízení a obnovit 
komplexní nabídku lázeňských ozdravovacích procedur.  
 
215  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 116 z 21.06.2012, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo připravit podklady pro zpracování studie proveditelnosti přeložky 
silniční komunikace I/13 – varianta X. Zároveň bere na vědomí došlé nabídky na zpracování 
studie proveditelnosti a rozhodnutí rady města o zadání zpracování porovnávací studie 
východní varianty obchvatu města a varianty X. 
 
216  
Dopisy pana Františka Šandery z 27.08.2012 a z 30.08.2012. 
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217  
Zápis z kontroly č. 2/2012 – kontrola vyúčtování havárie kanalizace a ČOV v areálu Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o, Bílina, předložený kontrolním výborem zastupitelstva města. 
 
 

VI. nezaujalo stanovisko 
 

218  
K materiálu č. 523 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda na úhradu odpisů.  

 
219  
K materiálu č. 540 – obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet 
daně z nemovitostí. 
 
220  
K činnosti rady města v samostatné působnosti za období od 13.06.2012 do 08.08.2012. 

 
 

VII. stahuje z programu 
 

221  
Materiál č. 526 – poskytnutí finančního příspěvku společnosti Rekreační a sportovní zařízení 
Bílina, s. r. o., na nákup mřížek a odtokových kanálků a úhelníků na koupaliště na Kyselce. 

 

222  

Materiál č. 586 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Římskokatolickou církví, arciděkanství Bílina jako příjemcem, 
na opravu varhan v kostele sv. Petra a Pavla.  

 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Mgr. Anna Spáčilová v. r.        
 
 
 

 MUDr. Alena Jelínková v. r.        
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

 


