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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 2013, 
které se uskutečnilo 24. října 2013 

_____________________________________ 
  

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

I. revokuje 
 

196  

Usnesení zastupitelstva města č. 176 z 05.09.2013, kterým byl schválen záměr prodeje 
mostové váhy s příslušenstvím za cenu dle obálkové metody s tím, že vyvolávací cena byla 
stanovena na částku 28.458 Kč (zůstatková hodnota majetku), viz usnesení č. 224. 
 
 

II. schvaluje 
 

197  
Rozpočtovou změnu č. 119/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 1.499.000 Kč v kapitole 77 – čerpání 
rezervy na drobné investiční akce. 
 
198  
Rozpočtovou změnu č. 122/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 2.653.000 Kč v kapitole 77 – čerpání 
rezervy na projektové dokumentace. 

 
199  
Rozpočtovou změnu č. 123/2013 – přesun finančních prostředků z přebytku minulých let 
v celkové výši 3.768.000 Kč na předfinancování akcí „Regenerace zeleně na hřbitově“, 
„Obnova aleje na Kyselce“ a „Revitalizace zeleně na základních školách“. 

 
200  
Rozpočtovou změnu č. 131/2013 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
7.919 Kč, pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  

 
201  
Rozpočtovou změnu č. 132/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 
50.000 Kč mezi městem Bílina jako obdarovaným a ČEZ, a. s., Praha, jako dárcem, na 
výměnu a dovybavení PC a audiovizuální techniky v Městské knihovně Bílina. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 

 
202  
Rozpočtovou změnu č. 134/2013 – přesun finančních prostředků v celkové výši 372.000 Kč 
z pojistného plnění na údržbu bytového fondu. 

 
203  
Rozpočtovou změnu č. 139/2013 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic na 
předfinancování akce „Sanace skalního masivu Kostrlík“ ve výši 2.139.000 Kč.  
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204  
Rozpočtovou změnu č. 141/2013 – přijetí dotace ve výši 1.344.794 Kč na realizaci výstavby 
výtahu radnice, dále přijetí dotace 2.195.580 Kč na akci zateplení objektu MŠ Čapkova 
a přijetí dotace 1.126.497 Kč na akci zateplení objektu městských technických služeb. 

 
205  
Rozpočtovou změnu č. 142/2013 – přijetí daru od ČEZ, a. s., v celkové výši 500.000 Kč na 
výměnu dlažeb ZŠ Za Chlumem a v ZŠ Aléská a zároveň pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy o poskytnutí finančního daru.  

 
206  
Rozpočtovou změnu č. 147/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí podpory č. 12124623 
mezi městem Bílina jako příjemcem podpory a Státním fondem životní prostředí ČR jako 
poskytovatelem podpory, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 65.746 Kč a dotace 
z Fondu soudržnosti ve výši 1.117.682 Kč na akci „Zateplení a výměna oken objektu MŠ Za 
Chlumem“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

 
207  
Rozpočtovou změnu č. 148/2013 – přijetí daru od Severočeských dolů, a. s., ve výši 
300.000 Kč na podporu územního rozvoje a zároveň pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy o poskytnutí finančního daru. 

 
208  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 160/15 o výměře cca 12 m2 k. ú. Bílina za cenu v místě 
obvyklou dle znaleckého posudku s tím, že žadatel zajistí jeho vypracování.  Zároveň nechá 
na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 

 
209  
Záměr prodeje pozemku p. č. 804/3 o výměře 40 m2 k. ú. Bílina za cenu 200 Kč/m2. Zároveň 
souhlasí s vydáním prohlášení, že město Bílina není vlastníkem budovy bez čp./če. na 
pozemkové parcele č. 804/3 k. ú. Bílina (budova trafostanice), které bude sloužit jako 
podklad k provedení notářského zápisu, kterým dojde k opravě chybného zápisu v katastru 
nemovitostí.  

 
210  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1683/165 o výměře 226 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 
165 Kč/m2.  

 
211  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1303/3 o výměře 25 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 200 Kč/m2.  

 
212  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1758/1 o výměře cca 250 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 
200 Kč/m2. 

 
213  
Záměr prodeje pozemků p. č. 2231 o výměře 133 m2, 2232 o výměře 178 m2, 2233/1 
o výměře 271 m2, 2233/2 o výměře 21 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu dle cenové mapy 
stavebních pozemků města Bíliny ve výši 145 Kč/m2. 

 
214  
Záměr prodeje pozemků p. č. 1729/3  o výměře 244 m2 a p. č. 1729/12 o výměře 22 m2 k. ú.  
Bílina s tím, že předkupní právo na tyto pozemky mají dle usnesení č. I/15 z 17.09.1998 
vlastníci jednotek domu čp. 382-384, za kupní cenu dle tehdejších platných cenových 
předpisů ve výši 150 Kč/m2. 
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215  
Záměr prodeje bytového domu č. p. 216 v ul. Vrchlického spolu s pozemkem pod stavbou 
p. č. 1751/1  (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 226 m2 a částí p. p. č. 1752 (zahrada) 
o výměře cca 785 m2 za cenu 3.150.000 Kč a náklady spojené s prodejem s tím, že prodej 
se uskuteční dle občanského zákoníku. V případě více zájemců se jedná o prodej objektu za 
cenu dle obálkové metody, s vyvolávací cenou 3.150.000 Kč. 

 
216  
Záměr prodeje movitého majetku – pěti čističek vzduchu v Hotelu U Lva, za celkovou 
prodejní cenu 7.500 Kč. 

 
217  
Záměr zúčastnit se v roce 2014 programu Podpora terénní práce a zároveň schvaluje podat 
žádost 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 2014.  

 
218  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Bílina jako převodcem a  Centrální 
školní jídelnou Bílina, Nábřeží 381, okres Teplice, příspěvková organizace, jako 
nabyvatelem, jejímž předmětem je převedení movitého majetku – myčky nádobí a skla, 
v celkové hodnotě 144.958. Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 
219  
Uzavření darovací smlouvy č. MV 96376-1/KAP-2013 mezi městem Bílina jako obdarovaným 
a Ministerstvem vnitra ČR jako dárcem, kdy předmětem daru jsou 3 ks tiskáren OKI 390FB 
v celkové hodnotě 118.631,58 Kč; 1 ks tiskárny OKI Microline 390 FB v celkové hodnotě 
39.983,06 Kč; 1 ks tiskárny OKI ML 3390 v celkové hodnotě 17.061,70 Kč; 8 ks osobních 
počítačů v celkové hodnotě 195.555,97 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

 
220  
Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory č. 12125973 mezi městem Bílina jako příjemcem 
podpory a Státním fondem životní prostředí ČR jako poskytovatelem podpory, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 121.976 Kč v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na akci „Zateplení a výměna oken objektu MŠ Čapkova, Bílina“. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  

 
221  
Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory č. 12124913 mezi městem Bílina jako příjemcem 
podpory a Státním fondem životní prostředí ČR jako poskytovatelem podpory, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 66.264 Kč v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na akci „Zateplení správního objektu MĚTS Bílina“. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  

 
222  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností WAMB, v. o. s., 
Bílina, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej souboru movitého majetku – části 
vybavení Hotelu u Lva, za celkovou prodejní cenu 15.347,89 Kč. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
223  
Dodatek č. 1 ke směrnici Městského úřadu Bílina č. 06/2010 – pravidla pro dispozici k 
provádění rozpočtových změn, s úpravou navrženou Ing. Petrem Rosenkranzem, členem 
zastupitelstva města: v článku 1 se slovo "požadavkem" nahrazuje slovem  "určením"; článek 
2 po úpravě zní: Není-li účel použití sponzorského daru vázán určením sponzora, pravomoc 
rozhodnout o účelu použití má zastupitelstva města. 
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224  
Opětovné zveřejnění záměru prodeje movitého majetku „mostová váha s vážním domkem“ 
za cenu 20.000 Kč.  

 
225  
Doplnění plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny na rok 2013 
o kontrolu č. 2/2013 – průběžná kontrola čerpání finančních prostředků při realizaci akce 
„Snížení energetické náročnosti Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina“.  

 
226  
Odpis nedobytné pohledávky: 
a) za pana Milana Čonku ve výši 173.806 Kč za nezaplacené dlužné nájemné,   
b) za paní Miroslavu Baranovou ve výši 111.485 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
c) za pana Jiřího Fáberu ve výši 31.737 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
d) za pana Milana Petruláka ve výši 86.269 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
e) za pana Milana Berkyho ve výši 108.030 Kč za nezaplacené dlužné nájemné. 

 
227  
Změnu sídla obecně prospěšné společnosti TERRA NATURA z adresy Hrobčice 17, 417 57 
Hrobčice, na adresu Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice a zároveň změnu tohoto sídla 
v aktualizované zakládací smlouvě společnosti schválené Zastupitelstvem města Bíliny 
20.06.2013, usnesením č. 128. 

 

III. zamítá 
 
228  

Žádost pana Jaroslava Kovačky o prodej části pozemku p. č. 873 k. ú. Bílina. 
 

229  

Návrh prodeje osobního obytného automobilu CITROËN-HYMERMOBIL E 510,  RZ-5U8 
1221. 
 

IV. vydává 
 
230  

Obecně závaznou vyhlášku města č. 9/2013 o zákazu veřejného nabízení, poskytování 
a využívání sexuálních služeb na území města Bílina.  
 
 

V. bere na vědomí 
 

231  
Dotazy a připomínky člena zastupitelstva města, Ing. Petre Rosenkranze, s tím, že na 
jednotlivé dotazy byla podána písemná odpověď. 

 
232  
Vyjádření odboru dopravy k současnému dopravnímu značení v lokalitě na Pražském 
a Újezdském Předměstí. 

 
233  
Stížnost pana Josefa Svobody ohledně jízdy cyklistů po místní komunikaci IV. třídy, vedoucí 
podél řeky Bíliny od ulice Břežánská k ulici Kyselská a na způsob parkování na Mírovém 
náměstí v části před hlavní poštou. 
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234  
Zápis z jednání finančního výboru z 16.09.2013 a ze 14.10.2013. 

 
235  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 09.10.2013 a ze 14.10.2013. 

 
236  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 28.08. do 02.10.2013. 

 
 

VI. nezaujalo stanovisko 
 
237  

K žádosti manželů Vlastimila a Moniky Procházkových o prodej pozemku p. č. 23/202 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny. 
 

VII. stahuje z programu 
 

238  

Žádosti o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 o regulaci provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her a návrh Bc. Pavla Ryjáčka, člena zastupitelstva 
města, na omezení provozní doby některých sázkových her, loterií a jiných podobných her.  
 
239  
Žádost pana Libora Tannerta o prodej části pozemku p. č. 12/1 o výměře cca 48 m2 k. ú. 
Bílina. 
 
240  
Žádost manželů Eliášových o prodej pozemku p. č. 637/1 k. ú. Bílina. 
 
241  
Žádost společnosti Hostav Teplice, spol. s r. o., o prodej části pozemku p. č. 1683/154 k. ú. 
Bílina.   
 
242  
Žádost manželů Malkovských o prodej pozemků p. č. 8 1683/154 k. ú. Bílina.   
 
243  
Návrh obecně závazné vyhlášky města č. 10/2013 o stanovení opatření k omezení 
propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her.   
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Jitka Brejníková v. r. 
 
 
 
Roman Šebek v. r. 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

 


