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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 z 2. zasedání v roce 2013, 
které se uskutečnilo 21. února 2013 

_____________________________________________________ 
  

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

 

I. revokuje 
 

3  
Usnesení zastupitelstva města č. 288 z 06.12.2012, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě bývalého zámeckého pivovaru Bílina a to budovy č. p. 1, č. p. 2, 
č. p. 228 a budovy bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 783 včetně příslušenství a pozemků p. č. 
782 o výměře 461 m2, p. č. 783 o výměře 2 817 m2, p. č. 784/1 o výměře 4 410 m2, p. č. 785 
o výměře 13 236 m2, p. č. 804/5 o výměře 449 m2 vše k. ú. Bílina, společnosti RHPI, s. r. o., 
Čechova 3810, Havlíčkův Brod a společnosti Pivovar Chotěboř, s. r. o., Průmyslová 1755, 
Chotěboř, dle smlouvy o budoucí smlouvě kupní zpracované advokátní kanceláří Dostál & 
Sorokáč, Pařížská 68/9, Praha a podpisem smlouvy byl pověřen starosta města, viz 
usnesení č. 20. 

 

4  
Usnesení zastupitelstva města č. 303 z 06.12.2012, kterým byl schválen záměr prodeje části 
pozemku p. č. 269/191 o výměře 261 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2, viz usnesení 
č. 23. 
 

II. schvaluje 
 

5  
Rozpočtovou změnu č. 3/2013 – uzavření smlouvy o přijetí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč 
mezi městem Bílina jako příjemcem a Mgr. Annou Spáčilovou jako poskytovatelem. Finanční 
prostředky budou využity na úhradu kulturních, společenských a sportovních akcí pro členy 
Klubu důchodců I. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

6  
Rozpočtovou změnu č. 4/2013 – uzavření smlouvy o přijetí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč 
mezi městem Bílina jako příjemcem a Mgr. Monikou Peterkovou jako poskytovatelem. 
Finanční prostředky budou využity na úhradu kulturních, společenských a sportovních akcí 
pro členy Klubu důchodců II. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

 

7  
Rozpočtovou změnu č. 8/2013 – navýšení městského rozpočtu o neúčelové dotace ze 
státního rozpočtu na výkon státní správy o 800.600 Kč. 
 

8  
Rozpočtovou změnu č. 11/2013 – přesun finančních prostředků v celkové výši 
45.525.000 Kč na realizaci nedokončených akcí ze schváleného rozpočtu roku 2012 do roku 
2013.  
 

9  
Aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny, k cenové úrovni roku 2012 
a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 12/2013 – navýšení rozpočtu stavebního úřadu 
ve výši 200.000 Kč za účelem provedení aktualizace cenové mapy stavebních pozemků 
města Bíliny.   
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10  
Rozpočtovou změnu č. 13/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 2.963.000 Kč na akci „Rekonstrukce 
komerční zóny a chodby v pavilonu C v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o, Bílina“. 
 

11  
Žádost pana Jana Martona o půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2013 v celkové výši 
160.000 Kč na opravy v objektu v ul. Studentská 473/5 (80.000 Kč na zřízení ekologického 
topení a 80.000 Kč na výměnu oken dvou bytových jednotek) a zároveň schvaluje 
rozpočtovou změnu č. 14/2013 – poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení včetně odměny 
České spořitelně, a. s., v celkové výši 163.200 Kč. 
 

12  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 28.11.2012 do 30.01.2013. 
 

13  
Uzavření smlouvy č. 41/12/4120 o bezúplatném převodu pozemků p. č. 20/24 a p. p. č. 20/33 
k. ú. Bílina. Smlouva se uzavírá mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové město jako 
„převodcem“ a městem Bílinou jako „nabyvatelem“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.   
 

14  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Věrou Hoškovou jako 
kupující, jejímž předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/63 o výměře 22 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 80 Kč/m2, tj. 1.760 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 

15  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a manželi Libuší a Jiřím 
Havlovými jako prodávajícími. Předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1186/10 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace) o výměře 19 m2 k. ú. Bílina, za cenu 180 Kč/m2. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 

16  
Uzavření kupních smluv mezi městem Bílina jako prodávajícím a Severočeskou 
vodárenskou společností, a. s., Teplice, jako kupujícím.  Předmětem kupních smluv je prodej 
těchto kanalizačních a vodovodních zařízení: Vodovod a kanalizace v ul. Liptická a Fišerova 
za cenu 1.000 Kč – kupní smlouva č. 1225/2012; Kanalizace v ul. B. Němcové za cenu 
1.000 Kč – kupní smlouva č. 1226/2012; Kanalizace a ČOV v ul. Horská za cenu 1.000 Kč – 
kupní smlouva č. 1221/2012; Kanalizace a ČOV Kyselka – I. etapa za cenu 1.000 Kč – kupní 
smlouva č. 1222/2012; Kanalizace a ČOV Kyselka – II. etapa za cenu 1.000 Kč – kupní 
smlouva č. 1223/2012; Kanalizace ul. Tyršova – kupní smlouva č. 1224/2012. Podpisem 
smluv pověřuje starostu města. 
 

17  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 700.000 Kč mezi 
Ústeckým krajem jako poskytovatelem a městem Bílina jako příjemcem, na zabezpečení 
lékařské pohotovostní péče ve spádové oblasti města Bílina, na období 01.01.–31.12.2013. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

18  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 700.000 Kč na 
zabezpečení lékařské pohotovostní péče ve spádové oblasti města Bílina na období 01.01.–
31.12.2013, mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou 
spol. s r. o., Bílina, jako příjemcem. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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19  
Uzavření smlouvy o podmínkách provozování lékařské pohotovostní péče ve spádové 
oblasti města Bílina a o poskytnutí finanční dotace v celkové výši 800.000 Kč, mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako 
příjemcem, na rok 2013. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

20  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem je prodej bývalého 
zámeckého pivovaru Bílina a to budovy č. p. 1 postavené na pozemku parcela č. 128, objekt 
bydlení, budovy č. p. 2 postavené na pozemku parcela č. 782, průmyslový objekt, budovy 
č. p. 228 postavené na pozemku parcela č. 784/1, průmyslový objekt, budovy bez č. p./č. e. 
postavené na pozemku p. č. 783, průmyslový objekt, pozemek 782 o výměře 461 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p. č. 783 o výměře 2 817 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, pozemek p. č. 784/1 o výměře 4 410 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek 
p. č. 785 o výměře 13 236 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p. č. 804/5 o výměře 
449 m2, ostatní plocha – zeleň včetně jejích součástí a příslušenství vše zapsané na LV 
10001 pro obec a k. ú. Bílina u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště 
Teplice, za smluvní cenu ve výši 2.300.000 Kč do vlastnictví společnosti RHPI, s. r. o., 
IČ: 25089471, se sídlem Čechova 3810, 580 01 Havlíčkův Brod a společnosti Pivovar 
Chotěboř, s. r. o., IČ: 27380572, se sídlem Průmyslová 1755, 583 01 Chotěboř, jednajících 
ve Sdružení pro revitalizaci pivovaru v Bílině, dle smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
zpracované advokátní kanceláří Dostál & Sorokáč, Pařížská 68/9, Praha 1. Podpisem 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní pověřuje starostu města. 
 

21  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a občanským sdružením Most 
k naději jako příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého daru ve výši 130.000 Kč 
na provoz Linky duševní tísně v roce 2013. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 

22  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a KC Kaskáda jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je převedení movitého majetku – hydraulické plošiny, 
v celkové hodnotě 191.726 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 

23  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/191 o výměře cca 430 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m2. 
 

24  
Žádost ředitelky Městských technických služeb Bílina o souhlas se zakoupením speciálního 
vozidla s pracovní plošinou formou leasingu s použitím rezervního fondu ve výši 
1.000.000 Kč na první splátku. 
 

25  
Přijetí dotace z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na akci „Sociální služby 
pro Integrované centrum prevence“ ve výši 6.123.816 Kč. Zároveň schvaluje rozhodnutí 
o poskytnutí dotace číslo OPLZZ-ZS824-909/2013, včetně podmínek daných tímto 
rozhodnutím. 
 

26  
Zařazení správního území města Bílina do územní působnosti Integrované strategie území 
regionu SERVISO, o. p. s., na období 2014–2020 realizované místní akční skupinou 
SERVISO, o. p. s. 
 

27  
Změnu zřizovací listiny Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvkové organizace, 
s účinností od 01.04.2013, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru. 
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28  
Dodatek č. 1 k pravidlům „Podpory sociálního začleňování ve městě Bílina“, vypracovaného 
z důvodu legislativních změn, dle návrhu předloženého vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví.  
 
 

III. souhlasí 
 
29  
S pokračováním prací na získání historického majetku obce v k. ú. Bílina–Újezd a následným 
provedením zápisu do katastru nemovitostí. 
 

30  
S činností společnosti EKONOM AG SERVIS, s. r. o., vedoucí k zápisu historického majetku 
města Bíliny, a po předložení listu vlastnictví se zápisem nemovitostí a zároveň souhlasí 
s úhradou částky 10 % z ceny stanovené dle půdně ekologické jednotky získaných pozemků.   
 
 

IV. zamítá 
 
31  
Žádost obce Bžany o uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené 
působnosti na úseku přestupků.  
 

V. bere na vědomí 
 

32  
Informaci vedoucí finančního odboru o vydání zamítavého rozhodnutí k žádosti Vo Van Thao 
a Dang Thi Lien o povolení provozování výherních hracích přístrojů v provozovně Za 
Chlumem 914 v Bílině.  
 

33  
Zápisy z jednání finančního výboru z 10.12.2012 a 11.02.2013. 
 

34  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 23.01.2013.  
 

 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Martin Liška v. r. 
 
 
 
 
Antonín Majer v. r. 

 
 
 
 

 
Josef Horáček v. r. 

starosta města 
Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 

místostarosta města 
 


