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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 ze 4. zasedání v roce 2012, 
které se uskutečnilo 21. června 2012 

  

  
Usnesení s termínem č.: 
116  Tajemník  06.09. 

______________________________________________________ 

  

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

 

I. vydává 
 

112  
Jako orgán příslušný podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Územní plán 
Bílina ve znění dle předloženého návrhu.   
 
113  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 02/2012 – Požární řád města. 

 
 

II. ověřilo 
 
114  
Ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán Bílina není v rozporu 
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se 
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.   

 
 

III. rozhodlo 
 
115  
V souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, o námitkách uplatněných podle ust. § 52 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
v řízení o návrhu Územního plánu Bílina, ve znění dle předloženého návrhu.   

 
 

IV. ukládá 
 
116  
Tajemníkovi městského úřadu připravit podklady pro zpracování studie proveditelnosti 
přeložky silniční komunikace I/13 – varianta X.      Taj. – 06.09. 
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V. volí 
 
117  
Ing. Evu Ondrákovou (B10) členkou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny.  
 
 

VI. schvaluje 
 

118  
Rozpočtovou změnu č. 71/2012 – přijetí státní dotace pro Lesy ČR, s. p., Velemín, 
na činnost lesního hospodáře ve výši 10.268 Kč.  

 
119  
Rozpočtovou změnu č. 73/2012 – přijetí daru od společnosti ČEZ, a. s., v celkové výši 
950.000 Kč na tyto akce:  
a) oprava fasády č. p. 71 na Mírovém náměstí ve výši 200.000 Kč,  
b) oprava dvorního traktu parkoviště Městského úřadu v Bílině v Seifertově ul. 1 ve výši 

150.000 Kč,  
c) zřízení nového oplocení dětského hřiště v ulici Síbova ve výši 200.000 Kč,  
d) signální zařízení pacient – lékař (sestra) v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., 

Bílina ve výši 400.000 Kč. 
 

120  
Rozpočtovou změnu č. 75/2012 – přesun finančních prostředků z pojistného plnění ve výši 
14.000 Kč na údržbu nebytového fondu. 
 
121  
Rozpočtovou změnu č. 76/2012 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina 
v celkové výši 70.616 Kč na pokrytí odpisů a úpravu odpisového plánu na rok 2012. 
 
122  
Rozpočtovou změnu č. 77/2012 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda na úhradu dlužné daně za 
období roku 2009 ve výši 297.000 Kč.  
 
123  
Rozpočtovou změnu č. 78/2012 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti vykonávané 
obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 640.000 Kč. 
 
124  
Rozpočtovou změnu č. 79/2012 – přijetí neinvestiční účelové dotace z programu prevence 
kriminality na víkendový pobyt a příměstský tábor ve výši 324.000 Kč a úpravu schváleného 
podílu města, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru. 
 
125  
Rozpočtovou změnu č. 80/2012 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o dotaci v rámci dotačního 
programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012“ k realizaci projektu 
„Nebojíme se 6. třídy 2012“, ve výši 20.000 Kč. 
 
126  
Rozpočtovou změnu č. 81/2012 – uzavření smlouvy č. S-11661707 o poskytnutí podpory 
z programu Zelená úsporám mezi Státním fondem životního prostředí ČR, Praha, a městem 
Bílina jako příjemcem, ve výši 2.560.950 Kč na akci „Zateplení panelového domu SUNN 675, 
Bílina“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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127  
Rozpočtovou změnu č. 85/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, stavební úpravy v I. a II. NP, v celkové výši 9.371.000 Kč. 
 
128  
Rozpočtovou změnu č. 91/2012 – uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu mezi 
městem Bílina jako nabyvatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako 
převodcem za cenu dle Znaleckého posudku č. 5/2012 – ocenění obchodního podílu 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, tzn. 180.000 Kč. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
129  
Návrh na spoluúčast při opravě povrchů po rekonstrukci horkovodu v ulici Kmochova 
a Fügnerova a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 93/2012 – přesun finančních 
prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 473.000 Kč 
na financování spoluúčasti. 
 
130  
Rozpočtovou změnu č. 94/2012 – přijetí daru ve výši 200.000 Kč od společnosti Litvínovská 
uhelná, a. s., Most, na financování sportovních, kulturních a sociálních účelů. Podpisem 
darovací smlouvy pověřuje starostu města. 
 
131  
Rozpočtovou změnu č. 95/2012 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o dotaci v rámci dotačního 
programu „Volný čas 2012“ k realizaci projektu „Prázdninová poškola“, ve výši 30.000 Kč. 
 
132  
Prodej části pozemku p. č. 635/2 díl „f“ o výměře 0,36 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
120 Kč/m2, tj. 43 Kč. Kupujícím je paní Jitka Borovská, bytem Bílina, Žižkovo údolí č. p. 375. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.      
 
133  
Prodej pozemku p. č. 269/135 o výměře 71 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2, 
tj. 12.780 Kč. Kupujícím je pan Vladimír Kovář, bytem Bílina, Zahradní č. p. 314. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
134  
Prodej pozemku p. č. 310 o výměře 142 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 250 Kč/m2, 
tj. 35.500 Kč. Kupujícím je pan Václav Fridrich, bytem Bílina, Jiráskova 345. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
135  
Prodej pozemku p. č. 1181/2 o výměře 77 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 180 Kč/m2, 
tj. 13.860 Kč. Kupujícím je pan Jiří Havel, bytem Bílina, Teplická 469/88. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
136  
Prodej pozemku p. č. 1683/121 o výměře 457 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 80 Kč/m2, 
tj. 36.560 Kč. Kupující je paní Hana Marišlerová, bytem Bílina, Alšova 271. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města.   
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137  
Prodej dílu „a“ odděleného geometrickým plánem č. 2549-2504/2012 z pozemku p. č. 2190/1 
k. ú. Bílina o výměře 304 m2, za kupní cenu 72 Kč/m2, tj. 21.888 Kč. Kupujícími jsou manželé 
Josef a Irena Mejzlíkovi, pan Stanislav Mejzlík a paní Drahomíra Jandová všichni bytem 
Bílina, K. H. Máchy 65/1. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.    
 
138  
Záměr prodeje pozemku p. č. 872/1 o výměře 499 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2.   
 
139  
Záměr prodeje pozemku p. č. 927/47 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 110 Kč/m2.  
 
140  
Záměr prodeje pozemku p. č. 927/33 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 110 Kč/m2.  
 
141  
Záměr prodeje částí pozemku p. č. 1729/1, 1729/14 a 1729/15 vše k. ú. Bílina, za kupní cenu 
300 Kč/m2. 
 
142  
Záměr výkupu části pozemku p. č. 269 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. 
 
143  
Záměr prodeje technologie výměníkové stanice v ZŠ Za Chlumem č. p. 824, Bílina, za cenu 
obvyklou, s předkupním právem pro ČEZ Teplárenská, a. s., Chomutov. 
 
144  
Záměr podat žádost o dotaci na projekt „Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů na MěÚ Bílina“ 
s tím, že finanční spoluúčast města bude činit 15 % způsobilých výdajů projektu a žádost 
o dotaci bude zpracována externím dodavatelem služeb. 
 
145  
Záměr tvorby strategických dokumentů města včetně implementace strategického řízení 
a zpracování a předložení žádosti o dotaci do Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost do výzvy č. 89. 
 
146  
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. 
 
147  
Převod pozemku p. č. 76/2 k. ú. Bílina-Újezd formou vydržení podle § 134 odst. 1) zákona 
č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkem se stává pan 
Bohumil Pek. Podpisem smlouvy o převodu pověřuje starostu města.  
 
148  
Převod stavby bez č. p./č. e. (garáž) stojící na pozemku p. č. 1143/1 k. ú. Bílina formou 
vydržení podle § 134 odst. 1) zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. Vlastníkem se stává pan Jiří Mládek, bytem Bílina, Na Výsluní 355/5. 
Zastupitelstvo města zároveň schvaluje záměr prodeje pozemku pod stavbou části p. č. 
1143/1 o výměře 33 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m.2  
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149  
Převod movitého majetku, mobilního podia NIVTEC, vč. příslušenství, v celkové hodnotě 
176.527 Kč, IČ MUBIH000ET8O, do správy příspěvkové organizace Základní umělecká 
škola G. Waltera. Podpisem smlouvy o převodu majetku pověřuje starostu města.  
 
150  
Směnu pozemků mezi městem Bílina a společností Ing. Jaromírem Pýchou bytem Bílina, 
Studentská 395. Předmětem směny jsou dle geometrického plánu č. 2371-110/2010 
pozemky p. č. 1461/8 o výměře 106 m2, p. č. 1505/3 o výměře 53 m2 za část p. p. č 1505/4 
o výměře 6 m2 vše v k. ú. Bílina s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu dle cenové 
mapy stavebních pozemků města Bíliny 250 Kč/m2. Podpisem směnné smlouvy pověřuje 
starostu města. 

 
151  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení za opožděně 
uhrazené dlužné nájemné panu Květoslavu Šmatovi. Poplatek z prodlení před zmírněním – 
zbylá část, činil 287.314 Kč, po zmírnění činí 35.875 Kč. 
 
152  
Uzavření smlouvy o výkupu pozemků p. č. 1674/20 o výměře 1471 m2 a p. p. č. 1674/21 
o výměře 85 m2 v k. ú. Bílina za cenu 120 Kč/m2, tj. 186.720 Kč, mezi městem Bílina jako 
kupujícím a manžely Bronislavou a Josefem Pokorných jako prodávajícími. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 

 
153  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a společností Rekreační 
a sportovní zařízení, s. r. o., Bílina, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je darování 
defibrilačního přístroje zn. AED Philips. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
154  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bílina a obcí Bžany, jejímž předmětem je 
zajištění činnosti a úkolů Městské policie Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
155  
Uzavření dodatku k veřejnoprávním smlouvám č. 2, kterým se mění a doplňují veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Bílina a obcemi Světec, Ohníč, Hostomice, Ledvice a Hrobčice. 
Předmětem dodatků je rozšíření smluvního rozsahu činnosti Městské policie Bílina 
o možnost využití mobilní služebny a úprava úhrady nákladů za její využití. Podpisem 
dodatků pověřuje starostu města.  

 
156  
Uzavření dodatku k veřejnoprávním smlouvám č. 3, kterým se doplňují veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Bílina a obcemi Světec, Hostomice, Ledvice, Hrobčice a Měrunice. 
Předmětem dodatků je rozšíření smluvního rozsahu činnosti Městské policie Bílina 
o možnost použití automatizovaného defibrilátoru a úprava úhrady nákladů za výjezd. 
Podpisem dodatků pověřuje starostu města.  
 
157  
Závěrečný účet města za rok 2011, v souladu se zněním § 17 zákona 250/2000 Sb. odst. 7, 
písm. a, bez výhrad.  
 
158  
Přijetí daru pro MŠ Síbova ve výši 40.000 Kč od ČEZ, a. s., Praha, na vybavení zahrady pro 
MŠ Žižkovo údolí. 
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159  
Posun časového horizontu platnosti 2. Komunitního plánu města Bíliny na období 2013 – 
2015. 
 
160  
Zařazení kontroly č. 1/2012 do plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2012 a zároveň bere 
na vědomí vyřazení kontroly č. 5/2011 z plánu činnosti.  
 
161  
Zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu připadající na Lead partnera 
s názvem projektu „Lázeňská turistika Bílina – Altenberg“ předkládaného do Programu 
Cíl 3/Ziel 3, ve výši 1.499.248 € v případě přidělení dotace.  
 
162  
Spolufinancování způsobilých výdajů městem Bílina na projekt s názvem „Lázeňská turistika 
Bílina – Altengerg“ ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů, v rámci Programu 
Cíl 3/Ziel 3. 
 
163  
Zajištění udržitelnosti projektu s názvem „Lázeňská turistika Bílina – Altenberg“ z rozpočtu 
města, a to nejméně pět let od jeho finančního ukončení, za podmínky obdržení dotace na 
tento projekt. 
 
164  
Činnost rady města za období od 11.04. do 30.05.2012. 
 

 

VII. zamítá 
 
165  
Žádost pana Nguyena Van Chiu o prodej pozemku p. č. 1819/1 k. ú. Bílina. 
 
166  
Žádost manželů Jany a Karla Walterových o prodej části pozemku p. č. 268/1 k. ú. Bílina. 
 
167  
Žádost pana Otakara Poppera o prodej částí pozemků p. č. 345/2 a 269/182 vše v k. ú. 
Bílina. 
 
168  
Žádost pana Jiřího Plichty o prominutí dlužného nájemného za užívání nebytového prostoru 
na Mírovém náměstí 46, Bílina. 
 
169  
Nabídku města Loun na odkoupení dvou kusů akcií společnosti Regionální rozvojová 
agentura Ústeckého kraje, a. s. 

 
 

VIII. bere na vědomí 
 

170  
Informaci vedoucího stavebního úřadu o pořízení Územní studie, Mostecké Předměstí – 
Lokalita Větrák, vnitroblok ulic Liptická a Fišerova. 
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171  
Dohodu o vrácení služebního bytu č. 1 v domě na Mírovém náměstí č. p. 48, Bílina, který byl 
vyčleněn pro perspektivní lékaře Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o, Bílina. 
 
172  
Informace starosty města ohledně probíhajících jednání o možnosti rekonstrukce městského 
pivovaru. 
 
173  
Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR k vypracování studie proveditelnosti varianty X 
obchvatu města Bíliny.  
 
174  
Zápisy z jednání finančního výboru z 16.04.2012 a z 28.05.2012. 
 
175  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 23.05.2012 a z 13.06.2012. 
 

 

IX. nezaujalo stanovisko 
 

176  
K žádosti paní Barbory Seifertové o možnost koupi objektu č. p. 270 v ul. Vrchlického v Bílině 
formou akontace a následných splátek.  

 
 

X. stahuje z programu 
 

177  
Materiál č. 433 – vyúčtování havárie kanalizace a ČOV v areálu Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina s tím, že pověřuje kontrolní výbor zastupitelstva města 
provedením kontroly vyúčtování havárie kanalizace a ČOV v areálu Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina.  

 
 

 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Pavel Pastyřík MsC. MBA v. r.    
 
 
 

Bc. Pavel Ryjáček v. r.      
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

 


