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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 7. zasedání v roce 2012, 
které se uskutečnilo 11. října 2012 

  

_____________________________________________________ 

  

  

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

I. nezaujalo stanovisko 
 

223  
K materiálu č. 630 – prodej 2 ks akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s., 
z majetku města, ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč za kus. 

 
224  
K materiálu č. 662 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda o 35.000 Kč na úhradu nákladů na 
právní služby při zastupování u soudního sporu s bývalým nájemcem baru v KD Fontána.  
 
225  
Ke zvolení pana Ing. Jindřicha Brunclíka členem kontrolního výboru. 
 
226  
Ke zvolení paní Lenky Hanouskové členkou kontrolního výboru. 
 
 

II. revokuje 
 
227  

Usnesení zastupitelstva města č. 79 z 17.04.2008, kterým byl schválen záměr bezúplatného 
převodu staveb: „Bílina plavecká hala a jesle – odkanalizování“, „Horská ul. – kanalizace“, 
Zámecký rybník, Litoměřická ul. – kanalizace“, „Bílina Větrák – komunikace a IS pro stavby 
RD – kanalizace a vodovod“, „Kyselka I. etapa – kanalizace a čerpací stanice“, „Kyselka 2 
kanalizace a čerpací stanice – prodloužení kanalizační stoky v ul. B. Němcové“, do majetku 
Severočeské vodárenské společnosti, a. s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, viz 
usnesení č. 239. 
 

228  

Usnesení zastupitelstva města č. 226 z 11.10.2012, kterým nezaujalo stanovisko o zvolení 
paní Lenky Hanouskové členkou kontrolního výboru, viz usnesení č. 229. 

 
 

III. volí 
 
229  
Paní Lenku Hanouskovou (B10) členkou kontrolního výboru zastupitelstva města. 
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IV. schvaluje 
 
230  
Rozpočtovou změnu č. 138/2012 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
8.081 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín. 
 
231  
Rozpočtovou změnu č. 139/2012 – přijetí státní dotace na meliorační činnost ve výši 
1.150 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
 
232  
Rozpočtovou změnu č. 150/2012 – přijetí dotace z podprogramu Regenerace panelových 
sídlišť pro rok 2012 od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Regenerace panelového 
sídliště – Bílina, Za Chlumem II. etapa“ identifikační číslo akce 117D512003406, ve výši 
4.000.000 Kč. 
 
233  
Rozpočtovou změnu č. 152/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 170.000 Kč 
z rezerv města – přebytku hospodaření, mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Podkrušnohorským gymnáziem Most, pracoviště Bílina, příspěvková organizace jako 
příjemcem, na provozní náklady budovy gymnázia v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
234  
Rozpočtovou změnu č. 153/2012 – přijetí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele dle 
dohody č. 01/2012 v rámci projektu „VET CENTRA“ ve výši 80.000 Kč. 
 
235  
Rozpočtovou změnu č. 158/2012 – přijetí dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje 
a zároveň navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o částku v celkové výši 69.000 Kč na „Dotační 
program na podporu integrace romské komunity“. 
 
236  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 861/607 o výměře cca 20 m2 k. ú. Bílina-Újezd, za kupní 
cenu 85 Kč/m2. 
 
237  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1032/1 o výměře cca 84 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m2. 
 
238  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1636/1 pod stavbou garáže o výměře cca 47 m2 k. ú. 
Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2. 
 
239  
Záměr prodeje kanalizačního a vodovodního zařízení: vodovod a kanalizace v ul. Liptická 
a Fišerova za cenu 1.000 Kč; kanalizace v ul. B. Němcové za cenu 1.000 Kč; kanalizace 
a ČOV v ul. Horská za cenu 1.000 Kč; kanalizace a ČOV v ul. Kyselská I. etapa za cenu 
1.000 Kč; kanalizace a ČOV v ul. Kyselská II. etapa za cenu 1.000 Kč; kanalizace 
ul. Tyršova za cenu 1.000 Kč, s předkupním právem pro společnost Severočeská 
vodárenská společnost, a. s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689. 
 
240  
Opětovné zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 1304/1 o výměře cca 
162 m2 za cenu 70 Kč/m2, dle schváleného záměru z 03.09.2009. 
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241  
Prodej pozemku p. č. 1143/1 o výměře 33 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2, 
tj. 5.940 Kč. Vlastníkem se stává pan Jiří Mládek. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
242  
Prodej pozemků p. č. 2233/1 o výměře 271 m2, 2233/2 o výměře 21 m2 k. ú. Bílina, za kupní 
cenu 130 Kč/m2, tj. 37.960 Kč. Kupujícím je pan Josef Šrot. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
243  
Prodej pozemků p. č. 2231 o výměře 133 m2, 2232 o výměře 178 m2, k. ú. Bílina, za kupní 
cenu 130 Kč/m2, tj. 40.430 Kč. Kupujícím je pan Jaroslav Schmidt. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
244  
Výkup pozemku p. č. 272/2 k. ú. Bílina-Újezd pod místní komunikací (chodníkem), 
odděleného GP č. 445 – 161/2012 z pozemku p. č. 272, od pana Jiřího Tobera, za kupní 
cenu 250 Kč/m2, tj. 10.500 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
245  
Výkup pozemku p. č. 269/2 k. ú. Bílina-Újezd pod místní komunikací (chodníkem), 
odděleného GP č. 445 – 161/2012 z pozemku p. č. 269, od manželů Hósových, za kupní 
cenu 250 Kč/m2, tj. 15.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
246  
Uzavření dodatku přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městských 
technických služeb Bílina, kterým budou ze správy majetku vyřazeny díl „a“ parcely č. 2190/1 
o výměře 304 m2 oddělený geometrickým plánem č. 2549-2504/2012, objekt na p. p. č. 
1681/31, pozemek p. č. 1681/31 o výměře 537 m2 a p. p. č. 1681/45 o výměře 565 m2 k. ú. 
Bílina oddělené geometrickým plánem č. 2501-51/2011 z parcely č. 1681/33 k. ú. Bílina. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
247  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Miroslavem 
Janouškem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej motorového vozidla VW Caddy 
1,9 TDI s RZ 5U8 1761 za cenu 74.400 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
248  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Radkem Šloserem 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej motorového vozidla VW Caddy 1,9 TDI s RZ 4U1 
0507 za cenu 73.850 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
249  
Odeslání písemné nabídky Ministerstvu financí ČR na uplatnění předkupního práva na 
věci-zdravotnické zařízení (4 ks transportních vozíků určených na přepravu stravy z kuchyně 
k pacientům) v celkové pořizovací ceně 524.664 Kč, užívané Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, za cenu 1 Kč, na základě smlouvy o bezúplatném převodu 
majetku zdravotnického zařízení do vlastnictví obce uzavřené dle zákona č. 91/1992 Sb. 
a dohody o zajištění závazků a smlouvy o zřízení předkupního práva z 30.11.2005, mezi 
Fondem národního majetku České republiky a městem Bílina. 
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250  
Neúčtovat poplatek z prodlení za opožděně uhrazené dlužné nájemné panu Václavu 
Vochomůrkovi. 
 
251  
Neúčtovat poplatek z prodlení za opožděně uhrazené dlužné nájemné panu Jaroslavu 
Šilhavému. 
 
252  
Podmínky registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt s názvem Integrované 
centrum prevence. Podpisem pověřuje starostu města. 
 
253  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 29.08.2012 do 19.09.2012. 
 
 

V. vydává 
 
254  

Obecně závaznou vyhlášku č. 04/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
s účinností od 01.01.2013, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru. 
 
 

VI. zamítá 
 
255  
Žádost pana Jana Řezníčka o prodej pozemků p. č. 861/331 a p. č. 861/242 vše k. ú. 
Bílina-Újezd. 
 
256  
Žádost paní Miluše Matysové o prodej části pozemku p. č. 306/1 k. ú. Bílina-Újezd. 
 

257  

Žádost společnosti Sever Plus, s. r. o., o prodej objektu na p. p. č. 104/5 a dále pozemků 
p. č. 104/2 o výměře 273 m2, p. p. č. 104/5 o výměře 148 m2, p. p. č. 104/6 o výměře 313 m2 
vše v k. ú. Bílina. 
 
258  

Žádost občanského sdružení Fond ohrožených dětí o poskytnutí daru – motorového vozidla.  

 
 

VII. bere na vědomí 
 

259  

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města Ing. Petra Rosenkranze a pana Oldřicha 
Bubeníčka s tím, že na jednotlivé dotazy byla podána písemná odpověď. 
 

260  

Informaci vedoucího stavebního úřadu o možnosti odkoupení nebo společného prodeje 
nemovitostí bývalé konfekční dílny Seba Tanvald.  
 

261  

Informaci vedoucího životního prostředí o stavu aleje v ulici Boženy Němcové. 
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262  

Informaci o odstoupení Ing. Evy Ondrákové z funkce členky kontrolního výboru. 
 

263  

Zápis ze zasedání finančního výboru zastupitelstva města z 10.09.2012. 
 
264  

Zápis ze zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města z 02.07.2012, z 12.09.2012 
a z 03.10.2012 a zároveň schvaluje doplnění plánu činnosti kontrolního výboru o kontrolu 

č. 3/2012 – kontrola dopravního značení v ul. Litoměřická x Čapkova a chodníků v Bezovce.  
 

 

VIII. stahuje z programu 
 

265  

Materiál č. 648 – žádost pana Romana Diwocka a Jana Trojovského, podanou 
prostřednictvím JUDr. Marie Mertové, advokátky, o udělení výjimky z obecně závazné 
vyhlášky města č. 4/2011 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných 
her pro provozovnu SPORT BAR 24 v ul. Želivského a pro provozovnu BAR-HERNA-
KASINO v ul. Za Chlumem v Bílině. 
 
266  

Materiál č. 600 – žádost společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., o prominutí poplatku za zvláštní 
užívání veřejného prostranství s tím, že materiál bude doplněn a předložen na dalším 
zasedání zastupitelstva města. 

 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Martin Sýkora v. r.      
 
 
 
 
 
Václav Šlambora v. r.      

 
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

 


