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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  
 

UUssnneesseenníí  zz  99..  zzaasseeddáánníí  vv  rrooccee  22001100,,  

kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  1166..  pprroossiinnccee  22001100   
 
Usnesení s termínem č.: 
34  MTSB   20.01. 
35  Taj.   20.01. 
36  Taj.   20.01.  
 

______________________________________________________ 

  

ZZ  AA  SS  TT  UU  PP  II  TT  EE  LL  SS  TT  VV  OO      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 

II..  uukkllááddáá  
  

34  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina vypsat výběrové řízení na speciální vozidlo 
s pracovní plošinou a zároveň na repasi současného vozidla s pracovní plošinou a o výsledku 
informovat na lednovém zasedání zastupitelstva města.  MTSB – 20. ledna 
 
35  
Tajemníkovi městského úřadu předložit odpovědi na dotaz člena zastupitelstva města, pana 
Pavla Prchala, týkající se zábradlí podél řeky Bíliny.   Taj. – 20. ledna  
 
36  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit odstranění plotu, který zabraňuje vstupu na pozemky 
ve vlastnictví města u garáží u Kostrlíku.    Taj. – 20. ledna  

 
 

IIII..  sscchhvvaalluujjee  
 

37  
Prodej pozemku p. č. 23/224 o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 
80 Kč/m2, tj. 1920 Kč. Kupujícím je paní Eliška Pýchová, bytem v Bílině, Za Chlumem 741. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.    
 
38  
Prodej části pozemku p. č. 2165/1 „a“ o výměře 194 m2 k. ú. Bílina, odděleného z pozemku 
parcely č. 2165/1 k. ú. Bílina geometrickým plánem č. 2397-154/2010 za kupní cenu 
120 Kč/m2, tj. 23.280 Kč. Kupujícími jsou Petr a Petra Skuthanovi, bytem v Bílině, Antonína 
Sovy 626. Zároveň schvaluje vynětí výše uvedeného pozemku ze zřizovací listiny Městských 
technických služeb Bílina. Podpisem kupní smlouvy a dodatku ke zřizovací listině Městských 
technických služeb Bílina pověřuje starostu města.    
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39  
Prodej pozemků p. č. 1683/168  o výměře 490 m2 a pozemku p. č. 1683/169 o výměře 104 
m2 oddělených geometrickým plánem č. 2316-256/2009 z pozemku p. č. 1683/96 vše k. ú. 
Bílina za kupní cenu 150Kč/m2, tj. 89.100 Kč. Kupujícím je společnost Hostav Teplice, spol. 
s r. o., se sídlem v Teplicích, Stará 147. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
40  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 927/7 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
110 Kč/m2.  
  
41  
Záměr prodeje ideální poloviny pozemku p. č. 927/37 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní 
cenu 110 Kč/m2. 
 
42  
Záměr prodeje ideální poloviny pozemku p. č. 23/114 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice 
u Bíliny, za kupní cenu 80 Kč/m2. 
 
43  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1630/320 o výměře 527 m2 za kupní cenu 180 Kč/m2  a části 
pozemku p. č. 1636/94 o výměře cca 50 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2.  
 
44  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1194/75 o výměře 527 m2 oddělené geometrickým plánem č. 
1753-243/2002  z  p.p.č. 1194/26  a části pozemku p. č. 1194/26 o výměře cca 14 m2 k. ú. 
Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2.  
 
45  
Žádost paní Anny Šteflové bytem v Bílině, Litoměřická 58, o prodloužení lhůty splatnosti 
kupní ceny a zároveň podpisu kupní smlouvy na koupi bytového domu č. p. 58 v ulici 
Litoměřická, včetně parcely pod stavbou č. 1016, maximálně do 30. března 2011.      
 
46  
Rozpočet města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2011 v této výši: 
Celkové příjmy ve výši:                 232.502.000 Kč  
Financování ve výši:                        46.630.000 Kč 
Celkové výdaje ve výši:                 279.132.000 Kč  
 
47  
Výjimku z Pravidel pro dispozici k provádění rozpočtových změn, která opravňuje radu města 
schvalovat rozpočtové změny do výše 10 % schváleného rozpočtu, pro rok 2010. 
 
48  
Prominutí zbylého poplatku z prodlení panu Stanislavu Čonkovi za opožděně uhrazené 
dlužné nájemné. 
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49  
Zpracování druhého komunitního plánu města Bíliny na období 2011 – 2013 a zároveň 
pověřuje Bc. Janu Šimkovou koordinací prací na tvorbě druhého komunitního plánu města na 
období 2011 – 2013. 
 
50  
Rozpočtovou změnu č. 196/2010 – přijetí investiční dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury na přechody pro chodce – osazení LED ve výši 796.000 Kč. 
 
51  
Rozpočtovou změnu č. 197/2010 – přijetí účelové neinvestiční dotace na financování 
zavedení procesního řízení Městského úřadu Bílina a sebehodnocení úřadu podle modelu 
CAF – 2. část ve výši 841.000 Kč. 
 
52  
Rozpočtovou změnu č. 199/2010 – přijetí dotace ve výši 4.800.000 Kč na dávky sociální péče 
– příspěvky v hmotné nouzi a příspěvky pro zdravotně postižené. 
 
53  
Rozpočtovou změnu č. 200/2010 – přijetí dotace ve výši 8.240.000 Kč na dávky sociální péče 
– příspěvek na péči. 
 
54  
Rozpočtovou změnu č. 206/2010, týkající se přijetí účelové neinvestiční dotace na veřejně 
prospěšné práce ve výši 904.000 Kč. 
 
55  
Rozpočtovou změnu č. 207/2010 – přijetí finančních prostředků na úhradu výdajů spojených 
s přípravou a provedením sčítáním lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2011, ve výši 
37.000 Kč. 
 
56  
Konání zasedání Zastupitelstva města Bíliny v roce 2011 vždy ve čtvrtek. První zasedání 
zastupitelstva města v roce 2011 se uskuteční ve čtvrtek 20. ledna. Zároveň ukládá 
tajemníkovi městského úřadu předložit návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 
2011 na lednovém zasedání. 
  
57  
Činnost rady města v samostatné působnosti ze dne 29. listopadu 2010.  
 
58  
Výstup města Bíliny z Dobrovolného svazku obcí INTEGRO – Západ Českého středohoří – 
Poohří, a to ke dni 31.12.2010.  
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IIIIII..  zzaammííttáá  
 

59  
Žádost paní Ilony Láskové o prodej pozemku p. č. 1069/13 k. ú. Bílina. 
 
60  
Žádost paní Zdeňky Hánové o prodej pozemku p. č. 269/181 k. ú. Bílina.  
 
61  
Žádost pana Miloslava Schüllera o prodej části pozemku p. č. 16360/2 k. ú. Bílina. 
 
62  
Žádost manželů Třešňákových o prodej části pozemku p. č. 2273. 

 
 

IIVV..  vvyyddáávváá  
 

63  
Obecně závaznou vyhlášku č. 18/2010 o místním poplatku ze psů, dle návrhu předloženého 
radou města, s účinností od 1. ledna 2011.   

 
64  
Obecně závaznou vyhlášku č. 19/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, 
dle návrhu předloženého radou města, s účinností od 1. ledna 2011.   

 
65  
Obecně závaznou vyhlášku č. 20/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity, dle návrhu 
předloženého vedoucí finančního odboru, s účinností od 1. ledna 2011.  
 
66  
Obecně závaznou vyhlášku č. 21/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
dle návrhu předloženého radou města, s účinností od 1. ledna 2011.    
 
67  
Obecně závaznou vyhlášku č. 22/2010 o místním poplatku ze vstupného, dle návrhu 
předloženého vedoucí finančního odboru, s účinností od 1. ledna 2011.  
 
68  
Obecně závaznou vyhlášku č. 23/2010 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle 
návrhu předloženého vedoucí finančního odboru, s účinností od 1. ledna 2011.  
 
69  
Obecně závaznou vyhlášku č. 24/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného 
právního předpisu, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru, s účinností od 
1. ledna 2011.  



Usnesení ZM z 16. prosince 2010  5 

 

VV..  pprroojjeeddnnaalloo  

  
70  
Zápis z 1. zasedání finančního výboru ze dne 8. prosince 2010. 
 
 

VVII..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  
 

71  
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města za klub KSČM, včetně odpovědí. 
 
72  
Vyúčtování hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za III. čtvrtletí roku 2010 
s tím, že jako součást tohoto materiálu bude předkládáno i stručné vyúčtování KC Kaskáda, 
Domu dětí a mládeže a Rekreačního a sportovního zařízení Bílina, s. r. o.  
 
73  
Dopis předsedy odborové organizace Městského úřadu Bílina týkající se tvorby 
zaměstnaneckého fondu od roku 2011 s tím, že návrh bude znovu předložen na lednovém 
zasedání zastupitelstva města. 

 

  
VVIIII..  ssttaahhuujjee  zz  pprrooggrraammuu  

 
74  
Žádost pana Petra Zilchera o prodej části pozemku p. č. 2372/9  a 2372/169 k. ú. Bílina. 
 
75  
Žádost pana Kamila Černého o prodej části pozemku p. č. 2372/169 k.  ú. Bílina. 
 
76  
Rozpočtový výhled města Bíliny na roky 2011 – 2012 s tím, že materiál bude přepracován 
a znovu předložen na lednovém zasedání zastupitelstva města.  

 
 

Ověřovatelé zápisu: 
MUDr. Miloslava Prejzová    ______________________________ 
  
 
Mgr. Magdalena Závodská    ______________________________ 
 
 
 

 
Bc. Zdeněk Rendl 

místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 


