
Usnesení ZM z 12. prosince 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 8. zasedání v roce 2013, 
které se uskutečnilo 12. prosince 2013 
_____________________________________ 

  

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

 

I. schvaluje 
 
244  
Rozpočtovou změnu č. 160/2013 – přijetí dotace – 5. část, ve výši 1.532.033,20 Kč na 
financování zavedení procesního řízení Městského úřadu Bílina a sebehodnocení úřadu 
podle modelu CAF. 
 
245  
Rozpočtovou změnu č. 162/2013 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti 
vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 
1.412.000 Kč. 
 
246  
Rozpočtovou změnu č. 163/2013 – přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu výdajů 
souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 420.000 Kč. 
 
247  
Rozpočtovou změnu č. 164/2013 – financování podílu města na akci Hry bez hranic ve výši 
151.000 Kč. 
 
248  
Rozpočtovou změnu č. 170/2013 – přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve 
výši 210.000 Kč. 
 
249  
Rozpočtovou změnu č. 174/2013 – přijetí dotace ve výši 40.000 Kč na zajištění výkonu 
pěstounské péče pro rok 2013.  
 
250  
Rozpočtovou změnu č. 176/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 – rezerva na projektové dokumentace, 
v celkové výši 2.405.000 Kč. 
 
251  
Rozpočtovou změnu č. 178/2013 – přijetí finančního příspěvku z programu Ministerstva 
kultury ČR – Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
v roce 2013 na akci „Oprava hudebního altánu v areálu Lázní Kyselka“ ve výši 171.000 Kč. 
 
252  
Rozpočtovou změnu č. 179/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 07 – rozpuštění rezervy nebytového 
hospodářství na jednotlivá zařízení města dle skutečného čerpání, v celkové výši 
1.377.000 Kč. 
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253  
Rozpočtovou změnu č. 180/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic za vyplacené přeplatky z vyúčtování služeb bytového 
a nebytového hospodářství, v celkové výši 1.911.000 Kč z příjmové části rozpočtu na 
výdajovou. 
 
254  
Rozpočtovou změnu č. 182/2013 – přijetí investiční dotace ve výši 468.400 Kč, neinvestiční 
dotace 14.600 Kč na projekt „Integrované centrum prevence“ a přesun rozpočtu v rámci 
projektu, dle předpokládaných výdajů za rok 2013. 
 
255  
Rozpočtovou změnu č. 183/2013 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
8.007 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
 
256  
Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi městem Bílina jako budoucím 
obdarovaným a Ústeckým krajem jako budoucím dárcem, kdy předmětem budoucího daru je 
chodník v Mostecké ulici. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
257  
Uzavření smlouvy č. 12123633 (podpis zástupce SFŽP ke dni 30.10.2013) o poskytnutí 
podpory mezi městem Bílina jako příjemcem podpory a Státním fondem životního prostředí 
ČR jako poskytovatelem podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci 
„Snížení energetické náročnosti nemocnice s poliklinikou“. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 

 
258  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností SORTING 
Solutions, s. r. o., se sídlem v Bílině, Želivského 53/5, jako kupujícím, kdy předmětem 
smlouvy je prodej pozemku p. č. 1683/165 o výměře 226 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
165 Kč/m2, tj. 37.290 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
259  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Zdeňkou Princlíkovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1303/3 o výměře 25 m2, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 5.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 

 
260  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností Zámečnictví 
PROFEKO, s. r. o., se sídlem v Bílině, Za Chlumem 772, jako kupujícím, kdy předmětem 
smlouvy je prodej pozemků p. č. 2231 o výměře 133 m2, p. č 2232 o výměře 178 m2, 
p. č. 2233/1 o výměře 271 m2 a p. č. 2233/2 o výměře 21 m2 vše k. ú. Bílina, za kupní cenu 
145 Kč/m2, tj. 87.435 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
261  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Josefem Horáčkem 
ml., jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej bytového domu č. p. 216 v ulici 
Vrchlického a pozemkové parcely č. 1751/1 /zastavěná plocha a nádvoří/ o výměře 226 m2 
a p. p. č. 1752/1  (zahrada) o výměře 784 m2 v k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou dle 
znaleckého posudku, která činí 3.150.000 Kč a náklady spojené s prodejem s tím, že prodej 
se uskuteční dle občanského zákoníku a kupující zároveň převezme závazky vyplývající ze 
současných nájemních vztahů k těmto nemovitostem. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města. 
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262  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností ČEZ, a. s., se 
sídlem v Praze, Duhová 2/1444, jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 804/3 o výměře 40 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 8.000 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 

263  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností WAMB, v. o. s., 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej movitého majetku – 5 ks čističek vzduchu za 
celkovou prodejní cenu 7.500 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 

264  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši jedné měsíční odměny, mezi městem 
Bílina jako dárcem a panem Josefem Horáčkem, starostou města, jako obdarovaným, za 
osobní aktivity mimo výkon funkce ve prospěch města a jeho občanů. Podpisem smlouvy 
pověřuje místostarostu města. 
 

265  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši jedné měsíční odměny, mezi městem 
Bílina jako dárcem a panem Mgr. Zdeňkem Rendlem, místostarostou města, jako 
obdarovaným, za osobní aktivity mimo výkon funkce ve prospěch města a jeho občanů. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

266  
Záměr prodeje ideální poloviny pozemku p. č. 2219/19 o celkové výměře 21 m2 k. ú. Bílina za 
kupní cenu 110 Kč/m2. 

 

267  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1636/155 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
130 Kč/m2. 

 
268  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2221/2 o výměře 200 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 145 Kč/m2. 

 
269  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1090/2 o výměře 25 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2.   
 
270  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2219/5 o výměře 18 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2.   
 
271  
Záměr prodeje pozemku p. č. 20 o výměře 233 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
120 Kč/m2 s tím, že v případě více zájemců se jedná o prodej za cenu dle obálkové metody 
s vyvolávací kupní cenou 120 Kč/m2. 
 
272  
Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské osadě č. 6 v Bílině na Chlumu, a to části p. č. 
1629/1 o výměře cca 2 144 m2, části p. č. 1630/1 o výměře cca 4 864 m2, části p. č. 1627 
o výměře cca 1 040 m2, p. č. 1629/4 o výměře 18 m2 a p. č. 1630/51 o výměře 18 m2 vše 
k. ú. Bílina za kupní cenu 20 Kč/m2 s předkupním právem pro Základní organizaci č. 6 
Českého zahrádkářského svazu, Za Chlumem, Bílina s tím, že si žadatel nechá na vlastní 
náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku.   
 
273  
Záměr prodeje pozemků p. č. 8 o výměře 1205 m2 a p. č. 9 o výměře 324 m2 k. ú. Jablonec 
u Libčevsi za kupní cenu 22 Kč/m2.   
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274  
Záměr prodeje pozemků v k. ú. Bílina–Újezd v jižní části areálu Českého zahrádkářského 
svazu ZO Bílina č. 5 pod Bořněm, Pražské Předměstí, za kupní cenu 20 Kč/m2, 
s předkupním právem pro Český zahrádkářský svaz – ZO Bílina č. 5 pod Bořněm, Pražské 
Předměstí.  
 
275  
Rozpočet města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2014 v této výši: 
                                Celkové příjmy ve výši:    245.636.000 Kč  
                                Financování ve výši:           54.760.000 Kč 
                                Celkové výdaje ve výši:     300.396.000 Kč  
 
276  
Odeslání písemné nabídky Ministerstvu financí ČR na uplatnění předkupního práva na věci 
zdravotnické – souprava zubní vč. křesla v celkové pořizovací ceně 42.141 Kč užívané 
Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, ke koupi 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. 
 
277  
Podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad na projekt 
„Rekonstrukce Zelené haly v Bílině“ z programu Regionální operační program NUTS II 
Severozápad pro období 2007–2013, prioritní osa: 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast 
podpory: 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, s celkovými 
náklady 33.260.117,80 Kč. 
 
278  
Zajištění financování projektu „Rekonstrukce Zelené haly“ předfinancováním projektu ve výši 
prvních dvou etap projektu, tj. 17.536.856,40 Kč (52,73 % z celkových nákladů projektu), a to 
z vlastních zdrojů města; spolufinancováním projektu ze strany města ve výši 
4.989.017,67 Kč (15 % z celkových způsobilých nákladů projektu), a to z vlastních zdrojů 
města a financováním 100 % nezpůsobilých nákladů projektu (v případě jejich vzniku). 
 
279  
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny v roce 2014, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v těchto termínech: 13. února, 10. dubna, 19. června, 
4. září a 2. října.  
 
280  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 16.10. do 20.11.2013. 

 
 

II. doporučuje 
 

281  

Tajemníkovi městského úřadu poskytnout odměnu zaměstnancům Městského úřadu Bílina, 
podílejících se na přípravě a organizaci zasedání zastupitelstva města v roce 2013. 
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III. ruší 
 

282  

Usnesení zastupitelstva města č. 224 z 24. října 2013, kterým byl schválen záměr prodeje 
mostové váhy s příslušenstvím za cenu dle obálkové metody s tím, že vyvolávací cena byla 
stanovena na částku 20.000 Kč. 
 

IV. volí 
 

283  

Pana Jiřího Langera přísedícím u Okresního soudu v Teplicích, na volební období 4 let, 
v souladu s § 64, odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. 
 
 

V. vydává 
 

284  

Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2013 o stanovení opatření k omezení propagace hraní 
některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, dle návrhu předloženého vedoucí 
finančního odboru.  
 

285  

Obecně závaznou vyhlášku města č. 11/2013 o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství, dle návrhu předloženého Bc. Pavlem Ryjáčkem, ředitelem Městské 
policie Bílina. 
 

VI. bere na vědomí 
 

286  
Dotazy člena zastupitelstva města, Ing. Petra Rosenkranze s tím, že na jednotlivé dotazy 
byla podána písemná odpověď a dotazy Bc. Aleše Tallowitze a pana Oldřicha Bubeníčka, na 
které byla podána ústní odpověď. 

 
287  
Nabídku pana Jakuba Herše a pana Jaroslava Pětíka na odkoupení spoluvlastnického podílu 
o velikosti 296/61200 na bytovém domě čp. 752 – 756, Za Chlumem, Teplické Předměstí, 
Bílina, za kupní cenu 230.000 Kč s tím, že o odkoupení nabízeného podílu nemá město 
Bílina zájem.  
 
288  
Nabídku pana Marka Tovta na odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti 360/61200 na 
bytovém domě čp. 752 – 756, Za Chlumem, Teplické Předměstí, Bílina, za kupní cenu 
170.000 Kč s tím, že o odkoupení nabízeného podílu nemá město Bílina zájem.  

 
289  
Námitku člena zastupitelstva města, Ing. Petra Rosenkranze proti hlasování o rozpočtu 
města. 

 
290  
Informaci vedoucího stavebního úřadu o tom, že s převodem pozemků v katastrálním území 
Jablonec u Libčevsi vedených u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Louny, na LV 282 (historický majetek obce) do vlastnictví města Bíliny došlo zároveň podle 
ustanovení § 680 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku k přechodu nájemních 
vztahů k uvedeným pozemkům na základě nájemních smluv uzavřených předchozím 
vlastníkem (Státní pozemkový úřad).  
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291  
Žádost SK HC Draci Bílina, o. s., o poskytnutí finanční podpory 2. národní hokejové ligy 
v Bílině v roce 2014. 
 
292  
Návrh provozovatelů SPORT BARu 24 a BAR – HERNA – KASINO na kodex chování 
provozovatelů sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení na území 
města Bíliny.  
 
293  
Zápisy z jednání finančního výboru z 18.11.2013 a z 02.12.2013. 
 
294  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 25.11.2013 a z 02.12.2013. 
 

 

VII. nezaujalo stanovisko 
 
295  
K materiálu č. 749 – Rozpočtový výhled města Bíliny na roky 2015–2016. 

 
296  
K žádosti společnosti Lechomar, s. r. o., o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2013 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her pro 
provozovnu „Herna Dragon“ v ul. Seifertova 16/8. 
 
297  
K žádosti pana Romana Kendíka o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her pro provozovnu „BAR 
ALEX“ v ul. Wolkerova 77/9. 
 
298  
K žádosti pana Minh Trinh Quanga o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her pro provozovnu „Herna 
Bar Zámecká“ v ul. Seifertova 4/7. 
 
299  
K žádosti pana Jiřího Loviče o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 o 
regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her pro provozovnu „Herna“ 
v ul. Komenského 36/16. 
 
300  
K žádosti paní Miluše Lovičové o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her pro provozovnu „Johny“ 
v ul. Teplická 464/150. 
 
301  
K vydání obecně závazné vyhlášky č. 7/2013 o regulaci provozování sázkových her, loterií 
a jiných podobných her, která by omezila provozní dobu některých sázkových her, loterií 
a jiných podobných her v provozovně v ul. Želivského 67/6, Za Chlumem 896, Za Chlumem 
821 a Wolkerova 75/5 následovně: ne-čt: 14:00-24:00 hod., pá-so: 14:00-02:00 hod. 
 
302  
Ke stažení z programu návrhu pana Bc. Pavla Ryjáčka, člena zastupitelstva města, na 
omezení provozní doby některých sázkových her, loterií a jiných podobných her. 
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VIII. stahuje z programu 
 

303  

Žádost vlastníků jednotek domu čp. 382, 383 a 384, ul. Břežánská, Bílina, o prodej pozemků 
p. č. 1729/3 a 1729/12 k. ú. Bílina do doby vypořádání svých závazků s městem Bílina. 
 

304  

Žádost paní Hany Stillerové o prodej pozemku p. č. 269/71 a pozemku p. č. 269/346 k. ú. 
Bílina. 
 

305  

Žádost paní Jany Chalupné – autoškola Jana Bílina o prodej pozemku p. č. 30 o výměře 
258 m2 vše k. ú. Chudeřice u Bíliny.  
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Ludmila Vážná, v. r.      
 
 
 
 
Václav Šlambora, v. r.      
 
 
 
 
 

Josef Horáček, v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl, v. r.  
místostarosta města 

 


