
Usnesení ZM z 20. června 2013  1 
 

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 5. zasedání v roce 2013, 
které se uskutečnilo 20. června 2013 

 
 

Usnesení s termínem č.: 
91  Taj. (FO)  05.09.  
 
Splněné usnesení č.: 41 

______________________________________ 
  

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

I. ukládá 
 

91  

Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucí finančního odboru zpracováním přehledu 
o rozpočtech KC Kaskáda za posledních pět let.     Taj. (FO) – 05.09. 

 
 

II. volí 
 

92  
Paní MUDr. Alenu Jelínkovou (BSD) členem Rady města Bíliny. 

 
 

III. revokuje 
 

93  
Usnesení zastupitelstva města č. 62 z 25.04.2013, kterým byl schválen záměr prodeje 
osobního automobilu Škoda Superb za nejvyšší možnou nabídku, kdy vyvolávací cena byla 
cena odhadní, a to 198.000 Kč, viz usnesení č. 129. 
 
 

IV. schvaluje 
 
94  
Rozpočtovou změnu č. 35/2013 – přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 1.080.000 Kč na 
zajištění výkonu pěstounské péče pro rok 2013. 
 
95  
Rozpočtovou změnu č. 51/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace v celkové 
výši 350.000 Kč z rezerv města – přebytku hospodaření na provozní náklady budovy 
gymnázia v Bílině, mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Podkrušnohorským 
gymnáziem Most, pracoviště Bílina, příspěvková organizace, jako příjemcem. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
96  
Rozpočtovou změnu č. 64/2013 – přijetí dotace ve výši 575.000 Kč z programu Prevence 
kriminality 2013 Ministerstva vnitra ČR a přesun podílu města z kapitoly 09 ve výši 64.000 Kč 
na realizaci projektu „Asistenti prevence kriminality“. 
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97  
Rozpočtovou změnu č. 65/2013 – přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 108.000 Kč na 
zajištění výkonu pěstounské péče pro rok 2013. 
 
98  
Rozpočtovou změnu č. 69/2013 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o částku 
1.788.000 Kč na předfinancování akcí „Zateplení MŠ Za Chlumem, MŠ Čapkova a budovy 
Městských technických služeb Bílina“. 
 

99  
Rozpočtovou změnu č. 70/2013 – přijetí neinvestiční účelové dotace z Programu prevence 
kriminality na víkendový pobyt a příměstský tábor ve výši 209.000 Kč, včetně úpravy 
schváleného podílu města, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru. 
 
100  
Rozpočtovou změnu č. 72/2013 – přesun nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 
do roku 2013 ve výši 708.000 Kč na financování akce „Vzdělávání v eGon Centru Bílina“ 
Městského úřadu Bílina. 
 
101  
Rozpočtovou změnu č. 73/2013 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti vykonávané 
obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.412.000 Kč. 
 
102  
Rozpočtovou změnu č. 74/2013 – přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 462.000 Kč. 
 
103  
Rozpočtovou změnu č. 75/2013 – přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve 
výši 1.917.000 Kč. 
 
104  
Rozpočtovou změnu č. 77/2013 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o částku 
305.000 Kč jako předfinancování akce „Městská památková zóna – oprava altánu 
v lázeňském parku + obnova fasády objektu Komenského č. p. 26“. 
 
105  
Rozpočtovou změnu č. 78/2013 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic 
o částku 2.134.000 Kč na předfinancování akce „Sanace skalního masivu Kostrlík“. 
 
106  
Rozpočtovou změnu č. 79/2013 – přijetí dotace z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost ve výši 6.124.000 Kč na projekt Sociální služby pro Integrované centrum 
prevence. Zastupitelstvo města zároveň pověřuje odbor nemovitostí a investic zajištěním 
tohoto projektu. 
 
107  
Rozpočtovou změnu č. 80/2013 – financování akce „Hry bez hranic – po čtyřech letech opět 
společně v Bílině“ ve výši 168.000 Kč, která se uskuteční 18.–22.06.2013, dle návrhu 
předloženého vedoucí odboru správního a vnitřních věcí. 
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108  
Rozpočtovou změnu č. 83/2013 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda o 1.374.000 Kč na 
provozní dofinancování rozpočtu KC Kaskáda. 
 
109  
Rozpočtovou změnu č. 86/2013 – přijetí platby od ČEZ Teplárenská, a. s., za poskytnutí 
reklamy ve výši 100.000 Kč, která bude použita na rekonstrukci parních saun v plavecké 
hale.  
 
110  
Rozpočtovou změnu č. 87/2013 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda o 1.048.000 Kč na 
dofinancování investičního fondu KC Kaskáda. 
 
111  
Rozpočtovou změnu č. 89/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
1.417.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Draci Bílina, o. s., jako příjemcem 
na navýšení rozpočtu na sportovní a související činnost hokejových družstev. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.            
 

112  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Miloslavem a Marií 
Křížovými jako kupujícími. Předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 269/351 o výměře 
425 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2, tj. 76.500 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
113  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Bohumilem 
Sentenským jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 16 o výměře 
1108 m2 k. ú. Bílina-Újezd za cenu v místě obvyklou, která dle znaleckého posudku činí 
55.000 Kč. Pan Sentenský uhradí městu Bílina náklady na vypracování znaleckého posudku 
ve výši 4.840 Kč a náklady spojené s prodejem. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
114  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a paní Hanou Mages 
bydlištěm Dortmund jako dárcem. Předmětem je darování pozemku p. č. 2087/15 k. ú. Bílina. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
115  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a panem Jaroslavem Pokorným, jejímž 
předmětem je dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna pozemků p. č. 2372/281 
o výměře 58 m2 za p. č. 2372/289 o výměře 7 m2 a p. č. 2372/290 o výměře 11 m2 vše v k. ú. 
Bílina. Ceny pozemků činí dle znaleckého posudku 85 Kč/m2. Pan Pokorný uhradí městu 
Bílina rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který činí 3.400 Kč, podíl na úhradě za 
geometrický plán ve výši 3.720 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
116  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a panem Jiřím Vlčkem, jejímž předmětem je 
dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna pozemků parcely č. 2372/282 o výměře 
90 m2 za p. č. 2372/291 o výměře 47 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny pozemků činí dle 
znaleckého posudku 85 Kč/m2. Pan Vlček uhradí městu Bílina rozdíl výměry směňovaných 
nemovitostí, který činí 3.655 Kč, podíl na úhradě za geometrický plán ve výši 3.720 Kč 
a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu města. 
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117  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a manželi Daliborem a Ivanou Dudovými, 
jejímž předmětem je dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna pozemků parcely 
č. 2372/283 o výměře 238 m2 za p. č. 2372/292 o výměře 76 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny 
pozemků činí dle znaleckého posudku 85 Kč/m2. Manželé Dudovi uhradí městu Bílina rozdíl 
výměry směňovaných nemovitostí, který činí 13.770 Kč, podíl na úhradě za geometrický plán 
ve výši 3.720 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
118  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a manželi Petrem a Hanou Kubešovými, 
jejímž předmětem je dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna pozemků parcely 
č. 2372/284 o výměře 183 m2 za p. č. 2372/293 o výměře 25 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny 
pozemků činí dle znaleckého posudku 85 Kč/m2. Manželé Kubešovi uhradí městu Bílina 
rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který činí 13.430 Kč, podíl na úhradě za 
geometrický plán ve výši 3.720 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
119  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a panem Ing. Františkem Poživilem, jejímž 
předmětem je dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna pozemků parcely 
č. 2372/285 o výměře 202 m2 za p. č. 2372/294 o výměře 8 m2 a p. č. 2372/295 o výměře 
4 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny pozemků činí dle znaleckého posudku 85 Kč/m2. Pan Poživil 
uhradí městu Bílina rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který činí 16.150 Kč, podíl na 
úhradě za geometrický plán ve výši 3.720 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem 
směnné smlouvy pověřuje starostu města. 
 
120  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a panem Kamilem Černým s paní Gabrielou 
Ječmenovou, jejímž předmětem je dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna 
pozemků parcely č. 2372/286 o výměře 78 m2 za část p. č. 2372/298 o výměře 10 m2 vše 
v k. ú. Bílina. Ceny pozemků činí dle znaleckého posudku 85 Kč/m2. Pan Kamil Černý s paní 
Gabrielou Ječmenovou uhradí městu Bílina rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který 
činí 5.780 Kč, podíl na úhradě za geometrický plán ve výši 3.720 Kč a náklady spojené se 
směnou. Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu města. 
 
121  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a manželi Petrem a Štěpánkou Zilcherovými, 
jejímž předmětem je dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna pozemků parcely 
č. 2372/287 o výměře 163 m2 za p. č. 2372/299 o výměře 22 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny 
pozemků činí dle znaleckého posudku 85 Kč/m2. Manželé Zilcherovi uhradí městu Bílina 
rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který činí 11.985 Kč, podíl na úhradě za 
geometrický plán ve výši 3.720 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
122  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a paní Ing. Klárou Aubrechtovou, jejímž 
předmětem je dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna pozemků parcely 
č. 2372/302 o výměře 203 m2 za část p. č. 2372/300 o výměře 59 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny 
pozemků činí dle znaleckého posudku 85 Kč/m2. Paní Aubrechtová uhradí městu Bílina 
rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který činí 12.240 Kč a náklady spojené se směnou. 
Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu města. 
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123  
Uzavření souhlasného prohlášení o vlastnictví mezi městem Bílina a pány Zdeňkem Paterou, 
Pavlem Paterou a Janem Paterou, týkající se pozemků p. č. 411/5, 399/5, 399/8, 399/9, 
399/10, 399/11 zapsaných na LV č. 1509 pro obec a k. ú. Bílina-Újezd. Zároveň doporučuje 
zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím 
a pány Zdeňkem Paterou, Pavlem Paterou a Janem Paterou jako prodávajícími, předmětem 
smlouvy je výkup pozemků p. č. 411/5, 399/5, 399/7, 399/8, 399/9, 399/10, 399/11 a 26/6 
k. ú. Bílina-Újezd za cenu v místě obvyklou. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

124  
Uzavření smluv o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a příspěvkovými organizacemi jako nabyvatelem. Předmětem smluv je převod dlouhodobého 
movitého majetku ZŠ Lidická v celkové hodnotě 16.066 Kč, ZŠ Za Chlumem v celkové 
hodnotě 64.434,20 Kč a Domu dětí a mládeže v celkové hodnotě 77.228,10 Kč. Podpisem 
smluv pověřuje starostu města. 
 

125  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Bílina jako převodcem a Centrální 
školní jídelnou Bílina jako nabyvatelem. Předmětem smlouvy je převedení movitého majetku 
– snímače kreditních karet, v celkové hodnotě 85.427 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 

126  
Uzavření smluv o bezúplatném převodu svěřeného movitého majetku mezi městem Bílina 
jako převodcem a těmito organizacemi jako nabyvatelem, jejichž předmětem je převedení 
svěřeného movitého majetku: 
a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, v celkové 

hodnotě 357.242,18 Kč, 
b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, v celkové hodnotě 

1.559.116,76 Kč,  
c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, v celkové hodnotě 

367.562,24 Kč; 652.911,10 Kč v MŠ Aléská; 634.487,92 Kč v MŠ Žižkovo údolí 
a 265.368 Kč v jeslích v Žižkovo údolí, 

d) Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, v celkové 
hodnotě 824.408,40 Kč, 

e) Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 
v celkové hodnotě 4.049.082,75 Kč, 

f) Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, v celkové 
hodnotě 2.322.385,63 Kč, 

g) Základní umělecká škola Gustava Waltera, v celkové hodnotě 415.931,30 Kč,  
h) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, v celkové hodnotě 670.811 Kč, 
i) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, v celkové hodnotě 

762.960,20 Kč. 
Podpisem smluv pověřuje starostu města.   
 

127  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Městskými technickými službami Bílina jako nabyvatelem. Předmětem smlouvy je převod 
majetku v celkové hodnotě 68.444.473,34 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 

128  
Uzavření aktualizované zakládací smlouvy o založení obecně prospěšné společnosti TERRA 
NATURA z 18.02.2004, mezi městem Bílina, Severočeskými doly, a. s., obcí Hrobčice, 
panem Lubošem Horou, panem Jindřichem Luňákem a panem Františkem Tomanem, dle 
návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. Podpisem zakládací smlouvy pověřuje 
starostu města. 
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129  
Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku – osobního automobilu Škoda Superb 2.0 
TDI obálkovou metodou, kdy vyvolávací cena je stanovena na částku 175.000 Kč.  
 

130  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1683/2 o výměře 195 m2 k. ú. Bílina za cenu v místě obvyklou 
dle znaleckého posudku s tím, že žadatel zajistí jeho vypracovaní. Zároveň souhlasí 
s vydáním prohlášení, že město Bílina není vlastníkem budovy bez čp./če. na pozemkové 
parcele č. 1683/2 (budova vysokotlaké regulační stanice), kterým dojde k opravě chybného 
zápisu v katastru nemovitostí.  
 

131  
Záměr prodeje části parcely č. 2372/169  o celkové výměře 39 m2, části p. č. 2372/229 
o výměře 2 m2, části p. č. 2372/234 o výměře 10 m2 a části p. č. 2372/235 o výměře 15 m2 
vše v k. ú. Bílina, za cenu dle znaleckého posudku, která činí 85 Kč/m2. 
 

132  
Záměr směny částí parcel č. 2372/141 o celkové výměře 5 m2 za část p. č. 2432/1 o výměře 
20 m2, část p. č. 2372/153 o výměře 5 m2, část p. č. 2372/8 o výměře 12 m2 vše v k. ú. Bílina, 
s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu dle znaleckého posudku, která činí 
85 Kč/m2. 
 

133  
Záměr prodeje souboru movitého majetku – kancelářského vybavení, dle návrhu 
předloženého vedoucí finančního odboru. 
 

134  
Zakoupení speciálního vozidla – ramenového nakladače kontejnerů Městskými technickými 
službami Bílina formou leasingu s použitím rezervního fondu ve výši 1.000.000 Kč na první 
splátku. 
 

135  
Zařazení provedení protipovodňových opatření na Syčivce do plánu investic roku 2014 ve 
finančním objemu 4.000.000 Kč. Zároveň pověřuje odbor nemovitostí a investic přípravou 
akce ve spolupráci s Povodím Ohře, s. p. 
 

136  
Změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací: 
a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, 
b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, 
c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, 
d) Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, 
e) Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 
f) Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, 
g) Základní umělecká škola Gustava Waltera, 
h) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace,   
i) Dům dětí a mládeže Bílina, 
dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru, s účinností od 01.07.2013. Podpisem 
zřizovacích listin pověřuje starostu města.  
 
137  
Závěrečný účet města za rok 2012 v souladu se zněním § 17 zákona 250/2000 Sb. o obcích, 
odst. 7, písm. a) bez výhrad, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za 
rok 2012. 
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138  
Odpis nedobytných pohledávek za:  
a) pana Františka Feketeho ve výši 24.009 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
b) paní Růženu Mihokovou ve výši 61.363 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
c) paní Janu Dítětovou ve výši 101.116 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
d) pana Josefa Šredla ve výši 31.349 Kč za nezaplacené dlužné nájemné. 
 

139  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 17.04. do 29.05.2013. 

 
 

V. ruší 
 

140  

Část usnesení zastupitelstva města č. 64 z 25.04.2013, kterým byla pod písmenem q) 
schválena žádost SK ZvŠI a SPC Bílina o poskytnutí dotace, ve výši 27.503 Kč, na činnost 
klubu na rok 2013.    
 
 

VI. vydává 
 

141  

Obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2013 o regulaci provozování sázkových her, loterií 
a jiných podobných her, s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení. Provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her se povoluje v provozovnách v ul. Želivského 
67/6, Za Chlumem 896, Za Chlumem 821 a Wolkerova 75/5 v Bílině. 
 

142  

Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství ve městě Bílina a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, 
s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 

VII. bere na vědomí 
 

143  
Rezignaci pana Michala Mleje, zvoleného za B10, na mandát člena Zastupitelstva města 
Bíliny, a to k 29.04.2013. 
 
144  
Prohlášení pana Ing. arch. Vladimíra Volmana (B10) členem Zastupitelstva města Bíliny 
k 30.04.2013, s náležitostmi složení slibu 20.06.2013.  
 
145  
Dotazy člena zastupitelstva města Bc. Aleše Tallowitze s tím, že na jednotlivé dotazy byla 
podána písemná odpověď. 
 
146  
Dotazy členky zastupitelstva města paní Jitky Brejníkové s tím, že na jednotlivé dotazy byla 
podána ústní odpověď. 
 
147  
Informaci vedoucí finančního odboru o možnosti regulace hazardu v obci, včetně příručky 
pro obecní samosprávy.  
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148  
Informaci společnosti BONVER WIN, a. s., o zahájeném správním řízení vedeném 
Ministerstvem financí ČR ve věci zrušení povolení k provozu sázkových zařízení na území 
města Bíliny.  
 
149  
Informace vedoucího odboru nemovitostí a investic o stavu Hotelu U Lva a zároveň souhlasí 
se zpracování znaleckého posudku jako vstupního materiálu pro diskuzi o možnosti prodeje 
objektů Hotelu U Lva. 
 
150  
Splnění usnesení č. 41 z 25.04.2013, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předložit všem členům zastupitelstva města výsledek nezávislého auditu v KC Kaskáda, 
který byl zadán Ing. Liboru Hlavovi. 
 
151  
Zprávu auditora o provedení auditu hospodaření v KC Kaskáda za rok 2012 a do 
31.03.2013. 
 
152  
Zápis z jednání finančního výboru z 10.06.2013. 
 
153  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 22.05.2013 a z 12.06.2013. 
 
 

VIII. stahuje z programu 
 

154  
Materiál č. 242 – záměr prodeje movitého majetku – mostová váha s vážním domkem. 

 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  

Mgr. Magdalena Závodská v. r. 
 
 
 

Ing. František Poživil v. r. 
 
 

 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

 


