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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 3. zasedání v roce 2012, 
které se uskutečnilo 19. dubna 2012 

  
 

 
______________________________________________________ 

  

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

 

I. revokuje 
 
63  
Usnesení zastupitelstva města č. 14 z 16. února 2012, kterým byl schválen záměr prodeje 
části pozemku p. č. 1683/121 o výměře cca 457 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 250 Kč/m2, viz 
usnesení č. 82. 
 
64  
Usnesení zastupitelstva města č. 205 z 13. října 2011, kterým byl schválen záměr prodeje 
domu č. p. 270 v ulici Vrchlického a pozemkové parcely č. 1756 pod stavbou o výměře 229 
m2 a p. p. č. 1757 (zahrada) v k. ú. Bílina, za kupní cenu obvyklou, která dle znaleckého 
posudku činí 2.300.000 Kč, v případě více zájemců by se jednalo o prodej obálkovou 
metodou s vyvolávací cenou dle znaleckého posudku, viz usnesení č. 81. 
 
 

II. ruší 
 
 
65  
Část usnesení zastupitelstva města č. 128 z 26. května 2011, kterým zastupitelstvo města 
zamítlo prověřování dalších variant obchvatu, pro něž by zpracování studie proveditelnosti 
a následné posouzení případných nových variant v procesu EIA bylo hrazeno z prostředků 
města Bíliny, dle dopisu Mgr. Martina Sýkory, náměstka ministerstva dopravy. 
 
 

III. schvaluje 
 
66  
Rozpočtovou změnu č. 19/2012 – přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu 
z položky 1347 – místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, na položku 1113 – 
daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů, ve výši 2.000.000 Kč.  
 
67  
Rozpočtovou změnu č. 27/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z přebytku 
hospodaření ve výši 177.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Podkrušnohorským gymnáziem Most, pracoviště Bílina, příspěvková organizace, jako 
příjemcem, na úhradu provozních nákladů gymnázia v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
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68  
Rozpočtovou změnu č. 39/2012 – přijetí finančních darů od společnosti ČEZ, a. s., v celkové 
výši 4.030.000 Kč na tyto akce: 
a) oplocení Lesní kavárny na Kyselce ve výši 350.000 Kč, 
b) zimní stadion – vymalování vnitřních prostor ve výši 150.000 Kč, 
c) tenisové kurty – zakoupení stroje pro revitalizaci antuky ve výši 120.000 Kč, 
d) veřejné osvětlení a oprava komunikace u garáží Za Chlumem, Čapkova ul., ve výši 

300.000 Kč, 
e) pořízení mobiliáře do městských parků ve výši 300.000 Kč, 
f) veřejné osvětlení na parkovišti po obvodu náměstí ve výši 700.000 Kč, 
g) rekreační areál na Kyselce – výměna laviček, rozšíření zabezpečovacího zařízení, 

oprava betonových podezdívek ve výši 100.000 Kč, 
h) nová autobusová zastávka v ul. Jižní ve výši 160.000 Kč, 
i) pořízení gastronomického vybavení pro HNsP ve výši 400.000 Kč, 
j) vybudování dětského hřiště a sportoviště v lokalitě Větrák ve výši 300.000 Kč, 
k) vybudování dětského hřiště na PP I ve výši 300.000 Kč, 
l) dokončení opravy klubovny TJ SIAD ve výši 150.000 Kč, 
m) oprava převlékáren na koupališti Kyselka ve výši 100.000 Kč, 
n) infrastruktura – oprava zpevněných ploch (parkoviště) ve výši 150.000 Kč, 
o) stavební úpravy objektu rychlého občerstvení na minigolfu Kyselka ve výši 150.000 Kč, 
p) infrastruktura – oprava chodníku ve výši 300.000 Kč. 
 
69  
Rozpočtovou změnu č. 40/2012 – přijetí dotace ve výši 658.000 Kč z programu Prevence 
kriminality Ministerstva vnitra ČR 2012 a přesun podílu města z kapitoly 09 ve výši 
100.000 Kč do rozpočtu Městské policie Bílina na realizaci projektu „Asistent prevence 
kriminality“. 
 
70  
Rozpočtovou změnu č. 41/2012 – přijetí dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 
155.000 Kč na zajištění Ambulantní pohotovostní péče pro rok 2012. 

 
71  
Rozpočtovou změnu č. 42/2012 – přesun nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 
do roku 2012 ve výši 1.048.000 Kč na financování „Vzdělávání v eGon Centru Bílina“ 
Městského úřadu Bílina.  
 
72  
Rozpočtovou změnu č. 43/2012 – přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 640.000 Kč na 
činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 
 
73  
Rozpočtovou změnu č. 51/2012 – uzavření kupních smluv mezi městem Bílina jako 
kupujícím a MUDr. Jaroslavem Čermákem, MUDr. Radkou Tetřevovou, MUDr. Karlem 
Prejzou a MUDr. Josefem Chudáčkem jako prodávajícími. Předmětem smluv je odkoupení 
obchodních podílů společnosti Hornická 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 (celkem za 
720.000 Kč). Podpisem smluv pověřuje starostu města.  
 
74  
Rozpočtovou změnu č. 52/2012 – uzavření smlouvy č. S-11661007 o poskytnutí podpory 
z programu Zelená úsporám ve výši 4.731.300 Kč mezi městem Bílina jako příjemcem  
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podpory a Státním fondem životního prostředí České republiky jako poskytovatelem podpory, 
na akci „Zateplení panelového domu Za Chlumem 751, Bílina“. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 
75  
Uzavření smlouvy č. 160/11/4120 o bezúplatném převodu nemovitosti pozemku p. č. 269/73, 
p. č. 269/77, p. č. 269/279, p. č. 269/280  k. ú. Bílina. Smlouva se uzavírá mezi Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové město jako „převodcem“ a městem Bílinou jako 
„nabyvatelem“. Zastupitelstvo města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
76  
Záměr směny částí parcel č. 1461/5 o výměře cca 106 m2, p. č. 1505/3 o výměře cca 53 m2 

za část p. p. č 1505/1 o výměře cca 6 m2 vše v k. ú. Bílina, s tím že rozdíl bude finančně 
vypořádán za cenu dle cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny, tj. 250 Kč/m2. 
 
77  
Záměr prodeje pozemku p. č. 635/2 o výměře 0,36 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2.   
 
78  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1181/2 o výměře 77 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m.2  
 
79  
Záměr prodeje pozemku p. č. 269/135 o výměře 71 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m.2  
 
80  
Záměr prodeje pozemku p. č. 310 o výměře 142 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 250 Kč/m2.  
 
81  
Záměr prodeje domu č. p. 270 v ulici Vrchlického a pozemkové parcely č. 1756 pod stavbou 
o výměře 229 m2 a p. p. č. 1757 (zahrada) v k. ú. Bílina, za kupní cenu 2.200.000 Kč, 
v případě více zájemců se jedná o prodej obálkovou metodou s výše uvedenou vyvolávací 
cenou. 
 
82  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1683/121 o výměře 457 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
80 Kč/m2.   
 
83  
Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě o převodu investic z 02.03.2012, včetně příloh, mezi 
městem Bílina jako kupujícím a společností IMPULS Bílina, s. r. o., jako prodávajícím, dle 
návrhu předloženého vedoucím stavebního úřadu. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města.  
 
84  
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině, kterým se Domu dětí a mládeže v Bílině povoluje reklamní 
činnost.  
 
85  
Prodej nepotřebného movitého majetku OA Škoda Octavia, IČ MUBIH00013CQ za odhadní 
cenu 47.000 Kč panu Pavlu Kozlerovi, bytem Fráni Šrámka 2585, 415 01 Teplice. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
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86  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a Základní školou, Bílina, 
Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, jako obdarovaným, jejímž předmětem je 
převedení movitého majetku – pěti kusů výstavních panelů v celkové hodnotě 82.110 Kč. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
87  
Rozdělení finančních příspěvků sportovním organizacím z Programu podpory sportu ve 
městě Bílina, na činnost pro rok 2012, dle návrhu předloženého komisí pro školství, kulturu 
a sport.  
 
88  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a společností Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je 
převedení užitkového vozu dodávkového typu „Caddy“ v hodnotě 373.289 Kč. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
89  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bílina a obcí Měrunice, jejímž předmětem je 
zajištění činnosti a úkolů Městské policie Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
90  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bílina a obcí Kostomlaty pod Milešovkou, 
jejímž předmětem je zajištění činnosti a úkolů Městské policie Bílina. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
91  
Uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci mezi městem Bílina a Severočeskými doly, a. s., 
jejímž předmětem je především záměr úpravy hranice dobývacího prostoru lomu Bílina. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
92  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 08.02. do 28.03.2012. 

 
 

IV. zamítá 
 
 
93  
Žádost pana Karla Sochora o prodej části pozemku p. č. 962/1 k. ú. Bílina. 
 
94  
Žádost manželů Lepšíkových o prodej části pozemku p. č. 2000/1 k. ú. Bílina. 
 
95  
Žádost paní Kateřiny Hejdové o prodej části pozemku p. č. 2000/1 k. ú. Bílina. 
 
96  
Žádost manželů Lepičových o prodej části pozemku p. č. 2189/1 k. ú. Bílina. 
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V. souhlasí 
 
97  
S podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 766/1 a p. č. 2087/9 vše k. ú. Bílina 
zapsaných na LV 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Teplice pro ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 
 

VI. pověřuje 
 
98  
Pana Martina Lišku a pana Ing. Františka Poživila (jako náhradníka) účastí na dražbě 
nemovitostí – budova č. p. 2 na parcele 1817, budova č. p. 4 na parcele 1815, p. p. č. 1815, 
p. p. č. 1816, p. p. č. 1817, p. p. č. 1818 vše k. ú. Bílina (bývalý Štěpánský dvůr). 

 
 

VII. bere na vědomí 
 
 
99  
Nabídku pana Jana Šámala na snížení kupní ceny za nemovitosti objektu Husitská bašta, 
p. p. č. 88 (zastavěná plocha a nádvoří), p. p. č. 87/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p. p. č. 
89/2 (ostatní plocha/zeleň) vše k. ú. Bílina na cenu 5.500.000 Kč s podmínkou odkoupení 
nemovitostí do 01.05.2012. 
 
100  
Informace vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení zastupitelstva města 
č. 62 z 07.03.2012 týkající se předložení kompletního vyúčtování akce „Odstranění havárie 
kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o, Bílina“ a zároveň schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení do dalšího zasedání, které se uskuteční 23.06.2012. 
 
101  
Návrh občanů města na zjednosměrnění ulice Wolkerova.  
 
102  
Návrh pana Michala Mleje, člena rady města, na vypracování studie – ochrana osob 
a nemovitostí u komunikace I/13. Zastupitelstvo města zároveň pověřuje starostu města 
jednáním se zástupci Ministerstva dopravy ČR a ŘSD ohledně možnosti vypracování studie 
na výše uvedenou akci. 
 
103  
Návrh pana Michala Mleje, člena rady města, na vypracování studie proveditelnosti varianty 
X – průjezd městem Bílina nahrazením uvažovaného obchvatu A a zároveň pověřuje 
starostu jednáním se zástupci Ministerstva dopravy ČR a ŘSD o možnosti vypracování 
studie na průtah Bílinou dle varianty X. 
 
104  
Otázky a připomínky pana Ing. Jiřího Kidory, bytem v Bílině, ohledně Územního plánu Bíliny 
a vlivu východního návrhu obchvatu na město a občany města a otázky ohledně 
proveditelnosti průtahu Bílinou dle varianty X. 
 
105  
Informaci o rozhodnutí správní rady společnosti zrušit obecně prospěšnou společnost 
Bílinské lázně, a to k 01.07.2012. 
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106  
Odstoupení společnosti Autodíly rychloservis Bílina, s. r. o., od žádosti o prodej 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. 
 
107  
Rezignaci pana Josefa Mairicha (B10) na funkci člena Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Bíliny k 03.04.2012. 
 
108  
Zápis z jednání finančního výboru z 27.02.2012. 
 
109  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 21. března a 11. dubna 2012. 
 
 

VIII. nezaujalo stanovisko 

 
 
110  
K možnosti řešení obchvatu Bíliny předložené panem Michalem Mlejem, členem rady města. 
 
111  
K návrhu na zvolení pana Ing. Jindřicha Brunclíka členem Kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Bíliny.  
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Ing. František Poživil    _____________________________ 
 
 
 
Ing. Jindřich Brunclík    _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města  

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


