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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 2013, 
které se uskutečnilo 25. dubna 2013 

 
 

Usnesení s termínem č.: 
41  Taj.  31.05. 

______________________________________ 
  

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

 

I. ukládá 
 

41  
Tajemníkovi městského úřadu předložit všem členům zastupitelstva města výsledek 
nezávislého auditu v KC Kaskáda, který byl zadán Ing. Liboru Hlavovi.   
            Taj. – 31.05. 
            

II. revokuje 
 

42  

Usnesení zastupitelstva města č. 173 z 24.06.2010, kterým byl schválen záměr prodeje 
pavilonu č. 6 v bývalé ZŠ Teplické Předměstí spolu s pozemkem p. č. 1683/104 o výměře 
551 m2 k. ú. Bílina za cenu dle obálkové metody, s vyvolávací cenou obvyklou.  
 
 

III. schvaluje 
 

43  

Rozpočtovou změnu č. 17/2013 – uzavření darovací smlouvy mezi společností ČEZ, a. s., 
jako dárcem a městem Bílina, jako obdarovaným, v celkové výši 2.150.000 Kč na tyto akce: 
a) oprava stavební infrastruktury fotbalového stadiónu s nákladem 300.000 Kč, 
b) opravy tribuny atletického stadiónu s nákladem 350.000 Kč, 
c) opravy pěších komunikací (včetně zábradlí) s nákladem 400.000 Kč, 
d) opravy parkoviště u fotbalového stadiónu na Kyselce s nákladem 400.000 Kč, 
e) opravy přístupových komunikací a drah v areálu minigolfu na Kyselce s nákladem 

350.000 Kč, 
f) opravy pěších komunikací v autokempu Kyselka (včetně základního vybavení 

infrastruktury autokempu) s nákladem 250.000 Kč, 
g) opravy areálu SK SIAD – kuželky s nákladem 100.000 Kč. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

44  

Rozpočtovou změnu č. 19/2013 – přesun finančních prostředků ve výši 556.000 Kč na 
realizaci nedokončené akce – pokračování oprav bytů v domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou, ze schváleného rozpočtu roku 2012 do roku 2013. 
 

45  

Rozpočtovou změnu č. 21/2013 – udělení výjimky a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve 
výši 70.000 Kč, z Programu podpory společenských a zájmových organizací, mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Arkádií, společností pro komplexní péči o zdravotně postižené 
jako příjemcem, na pravidelnou dopravu osob z Bíliny se zdravotním postižením v roce 2013.     
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46  

Rozpočtovou změnu č. 27/2013 – přijetí finanční dotace na zajištění Lékařské pohotovostní 
služby pro rok 2013, v celkové výši 700.000 Kč. 
 

47  

Rozpočtovou změnu č. 36/2013 – přijetí účelové neinvestiční dotace na volbu prezidenta 
republiky ve výši 420.000 Kč. 
 

48  

Rozpočtovou změnu č. 37/2013 – předfinancování akce „Hry bez hranic – po čtyřech letech 
opět společně v Bílině“, která se uskuteční 18.–22.06.2013, ve výši 375.000 Kč.  
 

49  

Rozpočtovou změnu č. 44/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory sociálního začleňování ve městě Bílina mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a společností White Light I., o. s, jako příjemcem, na projekt „Co budeš dělat venku?!“ ve 
výši 210.000 Kč, se společností Člověk v tísni, o. p. s., jako příjemcem, na projekt 
„Preventivní aktivity aneb „Mami, jsou všude“ ve výši 290.000 Kč a PhDr. Slavomilem 
Fischerem, MBA, jako příjemcem, na projekt „Pracovní diagnostika, poradenství a pracovní 
rehabilitace“ ve výši 360.000 Kč. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje navýšení rozpočtu 
ZŠ Lidická, Bílina, na projekt „Žijeme spolu“ ve výši 140.000 Kč. Podpisem smluv pověřuje 
starostu města. 
 

50  

Rozpočtovou změnu č. 45/2013 – navýšení rozpočtu společnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., o částku 1.300.000 Kč na řešení havarijního stavu filtrace vody na 
koupališti na Kyselce s tím, že pověřuje jednatele společnosti a vedoucího odboru 
nemovitostí a investic předložením zprávy o realizovaném řešení a využití těchto finančních 
prostředků, a to do rady města, která se koná 15.05.2013. 
 

51  

Rozpočtovou změnu č. 46/2013 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda o 597.000 Kč na pokrytí 
závazků specifikovaných v materiálu č. 262. 
 

52  

Rozpočtovou změnu č. 48/2013 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda o 280.000 Kč na zajištění 
programu jarního jarmarku 2013.  
 

53  
Záměr prodeje pozemku p. č. 16 o výměře 1108 m2 k. ú. Bílina-Újezd za cenu v místě 
obvyklou dle znaleckého posudku s tím, že žadatel uhradí náklady na jeho vypracovaní. 
 

54  
Záměr směny částí parcel č. 2372/135 o celkové výměře 18 m2 za část p. č. 2372/169 
o výměře 58 m2 vše v k. ú. Bílina s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu v místě 
obvyklou. 
 

55  

Záměr směny části parcely č. 2372/136 o výměře 47 m2 za část p. č. 2372/169 o výměře 
90 m2 vše v k. ú. Bílina s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 
 

56  

Záměr směny části parcely č. 2372/137 o výměře 76 m2 za část p. č. 2372/169 o výměře 
238 m2 vše v k. ú. Bílina s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 
 

57  

Záměr směny části parcely č. 2372/139 o výměře 25 m2 za část p. č. 2372/169 o výměře 
183 m2 vše v k. ú. Bílina s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 
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58  

Záměr směny částí parcely č. 2372/140 o celkové výměře 12 m2 za část p. č. 2372/169 
o výměře 202 m2 vše v k. ú. Bílina s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu v místě 
obvyklou. 
 
59  

Záměr směny částí parcel č. 2372/145 a 2372/146 o celkové výměře 10 m2 za část p. č. 
2372/169 o výměře 78 m2 vše v k. ú. Bílina s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu 
v místě obvyklou. 
 
60  

Záměr směny části parcely č. 2372/148 o výměře 26 m2 za část p. č. 2372/169 o výměře 
163 m2 vše v k. ú. Bílina s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 
 
61  

Záměr směny části parcely č. 2372/152 o výměře 59 m2 za část p. č. 2372/8 o výměře 
cca 200 m2 vše v k. ú. Bílina s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu v místě 
obvyklou. 
 
62  

Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku: osobního automobilu Škoda Superb 2.0 TDI 
za nejvyšší cenu dle obálkové metody, s vyvolávací cenou stanovenou dle znaleckého 
posudku, tj. 198.000 Kč.  
 
63  

Záměr prodeje objektu v bývalém areálu ZŠ Teplická – pavilon jídelny s kuchyní 
a administrativou postavené na p. p. č.1683/104 včetně pozemkové parcely vše v k. ú. 
Bílina. Cena nemovitostí bude stanovena dle znaleckého posudku. 
 
64  

Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na činnost na rok 2013, z Programu 
podpory sportu ve městě Bílina, mezi městem Bílina jako poskytovatelem a těmito 
organizacemi jako příjemcem: 
a) SanDoMon Bílina, o. s., ve výši 8.980 Kč, 
b) Atletický klub Bílina ve výši 431.064 Kč,  
c) AVZO – bikros + lodní modeláři ve výši 35.922 Kč, 
d) Fotbalový klub Bílina ve výši 413.102 Kč, 
e) Draci Bílina, o. s., ve výši 112.256 Kč, 
f) Klub rybolovné techniky ve výši 114.501 Kč, 
g) Lawen tenis klub Bílina ve výši 101.030 Kč, 
h) Motoklub Bílina ve výši 83.070 Kč, 
i) Shotokan karate-do Masopust ve výši 267.170 Kč, 
j) SK Favorit Bílina ve výši 20.206 Kč, 
k) SK SIAD Bílina ve výši 40.412 Kč,  
l) Sport team Bílina ve výši 22.451 Kč, 
m) Sportovní kuželkářský klub Bílina ve výši 13.471 Kč, 
n) TJ Sokol Bílina ve výši 51.638 Kč, 
o) Velosport team Bílina ve výši 26.942 Kč, 
p) ŠSK při ZŠ Lidická Bílina ve výši 71.282 Kč,  
q) ŠSK ZvŠI a SPC Bílina ve výši 27.503 Kč,  
s tím, že organizaci Shotokan karate-do Masopust bude příspěvek poskytnut až po uzavření 
probíhajícího šetření. Podpisem smluv pověřuje starostu města. 
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65  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem PhDr. Petrem 
a Fedorem Holodňákovými jako kupujícími. Předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
2189/6 o výměře 181 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 50 Kč/m2, tj. 9.050 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
66  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Pavlem a Kamilou 
Jabůrkovými jako kupujícími. Předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 861/237 o výměře 
18 m2 a p. p. č. 861/667 o výměře 7 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 85 Kč/m2, tj. 2.125 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
67  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Karlem Sochorem 
jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 962/6 o výměře 389 m2 

k. ú. Bílina, za kupní cenu 50 Kč/m2, tj. 19.450 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
68  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Ústeckým krajem jako 
kupujícím, předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 259/4 o výměře 159 m2, p. p. č. 
259/5 o výměře 28 m2 a p. p. č. 259/6 o výměře 38 m2 vše k. ú. Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m2, tj. 40.500 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
69  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Radkem 
Gutwaldem jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej domu č. p. 270 v ulici Vrchlického, 
pozemkové parcely č. 1756 (zastavěná plocha) o výměře 229 m2 a p. p. č. 1757 (zahrada) 
o výměře 1097 m2 v k. ú. Bílina za kupní cenu dle obálkové metody 2.600.000 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 

70  

Odeslání písemné nabídky Ministerstvu financí ČR na uplatnění předkupního práva, 
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, na zdravotnické zařízení užívané Hornickou nemocnicí s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, za cenu 1 Kč/kus. Jedná se o mrazničku Gram F600 v pořizovací hodnotě 
78.110 Kč, chladničku Gram K600 v pořizovací hodnotě 66.200 Kč, set nábytku 
laboratorního kovového v pořizovací  hodnotě 26.340 Kč, kopírovací přístroj Canon NP 1215 
v pořizovací hodnotě 66.900 Kč a RTG Avantex C v pořizovací hodnotě 95.102 Kč. 
 

71  

Účetní závěrku města Bíliny k 31.12.2012, v souladu s § 84, odst. 2, písm. b), zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích. 
 

72  

Odpis nedobytné pohledávky:  
a) za pana Ladislava Klimeše ve výši 33.406 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
b) za pana Norberta Gubča ve výši 76.282 Kč za nezaplacené dlužné nájemné. 
 

73  

Poskytnutí finančního příspěvku z programu Regenerace městské památkové zóny Bílina na 
obnovu kulturní památky Komenského č. p. 26, vedené pod rejstříkovým číslem 43170/5-
2557, ve výši 20.000 Kč. Příspěvek bude proplacen majitelům kulturní památky panu Josefu 
Janderovi a panu Václavu Macíkovi, po předložení faktur za provedené práce. 
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74  

Odpis nedobytných pohledávek odboru sociálních věcí a zdravotnictví – přeplacené sociální 
dávky, v celkové výši 217.156,07 Kč. 
 

75  

Odpis nedobytných pohledávek odboru sociálních věcí a zdravotnictví – přeplacené výživné, 
v celkové výši 968.332 Kč. 
 
76  

Rozšíření společenské smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti Hornické 
nemocnice s poliklinikou spol. s r. o., Bílina, o tuto živnost: činnost účetních poradců, vedení 
účetnictví, vedení daňové evidence. 
 
77  

Doplnění plánu činnosti kontrolního výboru o kontrolu hospodaření Kulturního centra 
Kaskáda v návaznosti na účelné hospodaření a efektivní nakládaní s finančními prostředky 
a majetkem města. 
 
 

IV. vydává 
 
78  

Obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství ve městě Bílina a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, dle 
návrhu předloženého vedoucím odboru životního prostředí. 
 
 

V. bere na vědomí 
 

79  
Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Teplice, o výběrovém řízení 
č. UTP/003/2013 jehož předmětem je záměr prodeje pozemků parcela č. 913/2 a parcela 
č. 920/1 k. ú. Bílina zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Teplice na LV 6000 pro obec Bílina. 
 
80  
Informaci o ukončení likvidace společnosti Bílinské lázně, o. p. s., v likvidaci, včetně výmazu 
z rejstříku obecně prospěšných společností Krajského soudu v Ústí nad Labem, a to 
k 19.02.2013. 
 
81  
Informaci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví o dopisu od obyvatel Domu 
s pečovatelskou službou v Bílině, týkající se vyjádření pochvaly pečovatelce paní Ivetě 
Novákové. 
 
82  
Žádost ZŠ Lidická a ZŠ Aléská o poskytnutí dotace z Programu podpory sociálního 
začleňování ve městě Bílina na projekt „Dejme prostor dětem 2013“, respektive na projekt 
„Snížení sociální izolace handicapovaných žáků a jejich integrace – rozšíření služeb SPC“ 
s tím, že dotace na tyto projekty budou školám poskytnuty z Programu podpory 
společenských a zájmových organizací ve městě Bílina. 
 
83  
Žádost pana Karla Vondráčka o vyhrazení tří parkovacích stání pro zásobování a zákazníky 
prodejny instalatérských potřeb KPM Instal v Bílině, před objektem bývalého podniku SEBA. 
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84  
Rezignaci pana Michala Mleje na mandát člena Rady města Bíliny, a to k 25.02.2013. 
 
85  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 13. března 2013 a ze 17. dubna 2013. 
 
 

VI. stahuje z programu 
 

86  
Materiál č. 163 – žádost Římskokatolické církve o poskytnutí finančního příspěvku na 
rekonstrukci historické klenby umístěné na části pozemku p. č. 131 k. ú. Bílina s tím, že 
pověřuje starostu města jednáním s Litoměřickou diecézí ohledně možnosti směny těchto 
pozemků. 

 

87  
Materiál č. 222 – návrh pana Michala Mleje na zřízení městského muzea v objektu Husitské 
bašty. 

 
 

VII. nezaujalo stanovisko 
 

88  
K žádosti pana Aloise Kružíka o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her v provozovně Za 
Chlumem 821. 
 
89  
K žádosti paní Jany Kykalové o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her v provozovně Herna – 
Bar Retro v Důlní ulici v Bílině.  
 
90  
K činnosti rady města v samostatné působnosti za období od 13.02. do 03.04.2013. 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Ing. Petr Rosenkranz v. r. 
 
 
 
Pavel Prchal v. r. 
 

 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

 


