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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  11..  zzaasseeddáánníí  vv  rrooccee  22001100,,  

kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  ddnnee  1188..  úúnnoorraa  22001100   

 
Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: 

usnesení číslo ze dne uloženo termín splnění 

2 18. 02. 2010 rada města ihned 

1 18. 02. 2010 rada města 22. 04. 

3 18. 02. 2010 ředitelka MSTB 22. 04.  

4 18. 02. 2010 rada města 22. 04.  

57 26. 04. 2007 starosta trvalý 

58 26. 04. 2007 tajemník trvalý 

139 25. 06. 2009 tajemník čtvrtletně 

216 03. 09. 2009 tajemník únorové zas. 

218 03. 09. 2009 tajemník trvalý 

 
Splněná usnesení č.: 139, 216, 339, 340, 384  
 

 
 
 

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

II..  uukkllááddáá  
 
1  
Radě města zajistit dlouhodobou koncepci provozu kin ve městě, včetně časové a finanční 
náročnosti.         RM – 22. 04.  
 
2  
Radě města vypsat výběrové řízení na dostavbu „Lávky přes řeku Bílinu a silnici I/13“ 
odbornou firmou.       RM – ihned 
 
3  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina zpracovat přehled již provedené rekonstrukce 
veřejného osvětlení ve městě.      MTSB – 22. 04.   
 
4  
Radě města zajistit rozčlenění akce „Cyklostezka podél řeky Bíliny“ na etapy. Na I. etapu – 
oprava cesty podél řeky Bíliny (od školní jídelny po tenisové kurty) vypsat výběrové řízení 
s tím, že na další etapy budou podány žádosti o dotace.   RM – 22. 04.  
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IIII..  rreevvookkuujjee  
 

5  
Usnesení zastupitelstva č. 294 ze dne 22. října 2009, kterým byl schválen záměr prodeje 
nebytového prostoru č. jednotky 395/7, ul. Fišerova, Mostecké Předměstí, Bílina spolu 
s podílem na společných částech domu č. p. 395 a pozemku č. 1768/2 k. ú.  Bílina, o velikosti 
405/5349 za cenu obvyklou, která činní 200.000 Kč. 
 
 

IIIIII..  sscchhvvaalluujjee  
 
 
6  
Rozpočtovou změnu č. 07/2010 – přijetí neúčelové dotace ze státního rozpočtu na výkon 
státní správy a příspěvek na školství, ve výši 22.316.700 Kč.  
 
7  
Rozpočtovou změnu č. 09/2010 – poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2010 
v celkové výši 326.400 Kč, viz usnesení č. 9 a 10. 
 
8  
Rozpočtovou změnu č. 10/2010 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic v celkové výši 49.418.000 Kč na realizaci nedokončených akcí ze 
schváleného rozpočtu roku 2009. 
 
9  
Žádost pana Pavla Prchala o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2010 ve výši 
220.000 Kč. 
 
10  
Žádost pana Jaromíra Täubera o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2010 ve 
výši 100.000 Kč. 
 
11  
Výkup silniční komunikace a komunikace pro pěší nacházející se dle geometrického plánu 
č. 2313-133/2009 na pozemku p. č. 2270/11 a části pozemku p. č. 2270/1 označeného 
v geometrickém plánu č. 2313-133/2009 jako díl „d“, k. ú. Bílina a veřejného osvětlení, 
včetně pozemků, za cenu 7.484.526,65 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
12  
Prodej pozemku p. č. 1980/2  o výměře 353 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 100 Kč/m2, 
tj. 35.300 Kč. Kupujícím je pan Mgr. Marek Tapšík, bytem v Bílině, Kyselská 26. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
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13  
Prodej pozemku p. č. 1748/12  o výměře 124 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2331-
0801/2010 z pozemku p. č. 1748/1 a 1738 vše k. ú. Bílina, za kupní cenu 150 Kč/m2, 
tj. 18.600 Kč. Kupujícím je Ing. Milan Vondráček, bytem v Bílině, Na Zámku 96. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
14  
Prodej pozemku p. č. 1683/154 dílu „e“ o výměře 39 m2 odděleného geometrickým plánem 
č. 2316-256/2009 z pozemku p. č. 1683/154 vše k. ú. Bílina, za kupní cenu 150 Kč/m2, 
tj. 5.850 Kč. Kupujícím je společnost Hostav Teplice, spol. s r.o., se sídlem v Teplicích, Stará 
147. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
15  
Převod pozemku p. č. 269/341 o výměře 40 m2, pozemku p. č. 269/342 o výměře 15 m2, 
pozemku p. č. 269/343 o výměře 41 m2, pozemku p. č. 269/344 o výměře 48 m2, pozemku 
p. č. 269/345 o výměře 88 m2, pozemku p. č. 269/346 o výměře 103 m2, vše k. ú. Bílina na 
základě zákona ČNR č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do 
vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů. Podpisem Souhlasného prohlášení, mezi ČR – 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze, Rašínovo nábřeží 
390/42 jako předávajícím a Městem Bílinou jako přejímajícím, pověřuje starostu města. 
 
16  
Záměr prodeje nebytového prostoru č. jednotky 395/7, ul. Fišerova, Mostecké Předměstí, 
Bílina, spolu s podílem na společných částech domu č. p. 395 a pozemku č. 1768/2 k. ú.  
Bílina, o velikosti 405/5349 za kupní cenu 180.000 Kč. 
 
17  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2219/19  o výměře 21 m2 a pozemku p. č. 2219/29 o výměře 
20 m2 oba k. ú.  Bílina, za kupní cenu 100 Kč/m2. 
 

18  
Záměr prodeje ideální poloviny pozemku p. č. 2219/27  o výměře 19 m2 k. ú.  Bílina, za kupní 
cenu 100 Kč/m2. 
  
19  
Záměr prodeje pozemku p. č. 447 o výměře 743 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 125 Kč/m2. 
 
20  
Záměr prodeje pozemku p. č. 679 o výměře 303 m2 a p. č. 680 o výměře 712 m2 obě 
k. ú. Bílina, za cenu obvyklou.  
 
21  
Záměr prodeje bytového domu čp. 58, ul. Litoměřická, Teplické Předměstí, s pozemkem 
p. č. 1016 o výměře 93 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, s předkupním právem pro 
současného nájemce.   
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22  
Záměr prodeje bytové jednotky č. 22 o velikosti 1+1 o rozloze 35,33 m2 nacházející se 
v 7. patře, Sídliště Za Chlumem čp. 737, spolu s podílem o velikosti 17/2000 na společných 
částech domu a pozemku p. č. 1636/57, 1636/58 a 1636/59 k. ú.  Bílina, za cenu dle obálkové 
metody, s vyvolávací cenou obvyklou. 
 
23  
Záměr prodeje bytové jednotky č. 29 o velikosti 1+3 o rozloze 64,33 m2 nacházející se 
v 6. patře, ul. Teplická čp. 597, spolu s podílem o velikosti 612/19805 na společných částech 
domu a pozemku p. č. 1683/80 k. ú.  Bílina, za cenu dle obálkové metody, s vyvolávací cenou 
obvyklou. 
 
24  
Výkup pozemku p. č. 271/5 o výměře 32 m2, 271/2 o výměře 48 m2, 271/4 o výměře 115 m2, 
289/5 o výměře 66 m2, 271/6 o výměře 73 m2, 289/6 o výměře 53 m2, 289/8 o výměře 
47 m2, 289/9 o výměře 55 m2, 289/11 o výměře 116 m2, 289/12 o výměře 40 m2 a  289/10 
o výměře 46 m2 vše k. ú. Bílina, za kupní cenu 250 Kč/m2. Podpisem kupních smluv pověřuje 
starostu města.  
 
25  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1194/20 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2.  
 
26  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1303/10 o výměře 24 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2.  
 
27  
Převod objektu bez čp/če (garáž) na pozemku p. č. 1194/20 k. ú. Bílina formou vydržení 
podle § 134 odst. 1) zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších zákonů. 
Vlastníkem se stává pan Josef Hůlek, bytem v Bílině, Čapkova 857.  
 
28  
Vrácení finančních prostředků ve výši 3.600 Kč, které vynaložil pan Jaroslav Vydra, na základě 
kupní smlouvy uzavřené dne 24. 1. 1994, právní účinky vkladu dne 4. 2. 1994, na zakoupení 
pozemku p. č. 1303/10 o výměře 24 m2 k. ú. Bílina, z důvodu rozhodnutí Okresního úřadu 
Teplice č. j. PÚ/497/97/Ben ze dne 22. 4. 1998, o neplatnosti převodu vlastnického práva.  
 
29  
Nabídku Exekutorského úřadu Plzeň – jih na účast v dražbě o nemovitosti – pozemky p. č. 
2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239 vše k. ú. Bílina. 
 
30  
Odpis nedobytné pohledávky Ing. Jaroslava Hájka za prodej nemovitosti ve výši 2.398.978 Kč 
z důvodu ukončení konkursu. 
 
31  
Odpis nedobytné pohledávky pana Jiřího Černého ve výši 511.430 Kč z důvodu nemajetnosti 
dlužníka. 
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32  
Odpis nedobytných pohledávek s hodnotou nad 20.000 Kč ze smluv o nájmu nebytových 
prostor, v celkové výši 991.399 Kč.  
 
33  
Odpis nedobytných pohledávek s hodnotou nad 20.000 Kč za blokové pokuty na místě 
nezaplacené uložené Městskou policií Bílina, v celkové výši 250.500 Kč.  
 
34  
Převod pohledávky paní Judity Žemličkové ve výši 2.270.894,94 Kč (pohledávka za prodej 
nemovitosti) na podrozvahovou evidenci města.  
 
35  
Převod pohledávky pana Františka Krupky ve výši 95.282,26 Kč (pohledávka za prodej 
nemovitosti) na podrozvahovou evidenci města.  
 
36  
Převedení pohledávek s hodnotou nad 20.000 Kč vzniklých v bývalé organizaci Technické 
služby města Bíliny v celkové vši 327.299,70 Kč, na podrozvahovou evidenci města.  
 
37  
Převedení pohledávky za společností KTP Quantum v částce 5.760.574,63 Kč na 
podrozvahovou evidenci města.  
 
38  
Převedení pohledávky na Zaměstnaneckém fondu městského úřadu v částce 1.000 Kč na 
podrozvahovou evidenci města.  
 
39  
Návrh na rozčlenění projektu „Rekonstrukce parteru Mírového náměstí, Bílina“ do dvou etap 
a zároveň schvaluje podání dvou žádostí o dotaci ve výši 25 mil Kč na jednu etapu (na dvě 
etapy 50 mil. Kč) a zároveň s uvolněním potřebných finančních prostředků z rozpočtu města 
na vypracování Studie proveditelnosti pro I. etapu, vypracování Studie proveditelnosti pro 
II. etapu, a dále finanční prostředky na úpravu projektové dokumentace.   
 
40  
Záměr rekonstrukce veřejného osvětlení města Bíliny za předpokladu získání dotace (MMR, 
GPR) ve výši 85 %. Zároveň schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace, podle 
které bude možné provést rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě po etapách.  
  
41  
Podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality Ústeckého kraje dle návrhu 
předloženého vedoucí odboru školství a kultury. Celkové náklady plánovaných akcí činí 
239.000 Kč, z toho spoluúčast města činí 59.750 Kč.  
 
 



Usnesení ZM ze dne 18. února 2010  6 

 

 
42  
Podání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Rozvoj 
služeb v eGovernmentu v obcích s 15 % podílem města.  
 
43  
Žádost ředitelky ZŠ Aléská o navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Bílina, Aléská 
270, okres Teplice, příspěvková organizace, o 30 dětí, tj. na celkovou kapacitu 120 žáků, 
s účinností od 1. září 2010. 
 
44  
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Bílina a Heimatkreisverein Bilin e. V. se sídlem 
v SRN, dle návrhu předloženého vedoucí odboru školství a kultury. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
45  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy na zimním stadionu 
v Bílině v roce 2010, ve výši 476.000 Kč, mezi městem Bílina a organizací HC Draci Bílina. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
46  
Uzavření smlouvy o poskytnutí každoroční dotace na údržbu trávníku na fotbalovém hřišti 
č. p. p. 1909/9 k. ú. Bílina, ve výši 250.000 Kč, mezi městem Bílina a FK Bílina. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
47  
Uzavření smlouvy o podmínkách provozování ambulantní pohotovostní péče ve spádové 
oblasti města Bílina na rok 2010, mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
48  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Ústeckým krajem, jejímž předmětem je poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 620.000 Kč na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče ve 
spádové oblasti města Bílina na rok 2010. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
49  
Uzavření Dodatku č. 8 k Dohodě o podmínkách vzájemné spolupráce při poskytování 
sociálních služeb mezi městem Bílina a občanským sdružením MOST K NADĚJI, jehož 
předmětem je zajištění projektu „Asistent terénního programu na rok 2010“, částkou 
271.000 Kč. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
50  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a občanským sdružením MOST K NADĚJI, 
jejímž předmětem je poskytnutí daru ve výši 95.000 Kč na zajištění projektu Linky duševní 
tísně. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
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51  
Uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti v rámci projektu „Monitoring pohybu hladin a 
přenosu dat a informací – Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého 
kraje – II. etapa“ mezi městem Bílina a Severočeským sdružením obcí, jejímž předmětem je 
spoluúčast města na projektu ve výši 34.510 Kč + 1 %. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
52  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bílina a obcí Měrunice, jejímž předmětem je 
výkon úkolů Městské policie Bílina v obci Měrunice. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
53  
Uzavření dodatků č. 2 k veřejnoprávním smlouvám, kterým se veřejnoprávní smlouvy 
uzavřené mezi městem Bílina a obcí Světec, obcí Ohníč, městysem Hostomice, městem 
Ledvice a obcí Hrobčice mění a doplňují, dle návrhu předloženého ředitelem Městské policie 
Bílina. Podpisem dodatků pověřuje starostu města.  
 
54  
Koncepci prevence kriminality města Bíliny na rok 2010 – 2011, dle návrhu předloženého 
ředitelem Městské policie Bílina.  
   
55  
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny na rok 2010, dle předloženého 
návrhu.  
 
56  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 2. prosince 2009 do 27. ledna 
2010.  
 

IIVV..  ssoouuhhllaassíí  
 
57  
Se stavbou obchodního centra a autobusového nádraží, v prostoru mezi objekty výpravní 
budovy vlakového nádraží a parkovacích ploch Intersparu, v rámci územního řízení.  
 

  
VV..  nneesscchhvvaalluujjee    

 
58  
Účast ve výběrovém řízení na prodej nemovitosti budovy čp. 91, ul. Chlumská, s pozemkem 
p. č. 1068 o výměře 153 m2 k. ú. Bílina. 
 
59  
Nabídku Krajské agrární komory Ústeckého kraje na odkoupení deseti kusů akcií společnosti 
Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.  
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VVII..  zzaammííttáá  
 
60  
Žádost manželů Jiřího a Miluše Lovičových bytem v Bílině, Mírové náměstí 71, o prodej 
budovy čp. 71 stojící na pozemkové parcele č. 30/1 k. ú.  Bílina.   

  
61  
Žádost paní Ivany Dunkové o prominutí poplatku z prodlení za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné, a to na základě usnesení zastupitelstva města č. 7 ze dne 31. ledna 2002 a č. 30 ze 
dne 15. února 2007.  

  
VVIIII..  rroozzhhooddlloo  

  
62  
Udělit pro rok 2010 výjimku ze směrnice č. 05/2007 – „Pravidla k poskytování a použití 
účelových finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území města Bílina“. Výběrové 
řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2010 bude probíhat do 
31. března 2010. 
 

VVIIIIII..  vvyyddáávváá  
 

 

63  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 03/2010 o umisťování a provozu výherních hracích 
přístrojů v územním obvodu města Bílina. 

  
IIXX..  vvoollíí  

 
64  
Pana Bedřicha Kubastu (HNHRM) členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny.  
 

  
XX..  pprroojjeeddnnaalloo  

 

 
65  
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Bíliny ze dne 10. února 2010, 
v bodech 1 – 19.  
 
 

XXII..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  
 
 

66  
Dotazy a připomínky členky zastupitelstva města, paní Ing. Marcely Dvořákové, a klubu KSČM 
s tím, že na jednotlivé dotazy byla podána písemná, případně ústní odpověď.  
 



Usnesení ZM ze dne 18. února 2010  9 

 

67  
Plnění trvalého usnesení zastupitelstva města č. 139 ze dne 25. června 2009, kterým je 
tajemníkovi městského úřadu uloženo předkládat zastupitelstvu města přehled podaných 
žádostí o dotační tituly a jejich úspěšnost, a to za uplynulé čtvrtletí.  
 
68  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 216 ze dne 3. září 2009, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo zajistit zahájení řízení o výkup pozemků, na kterých se nachází 
veřejná komunikace v ul. Nerudova, Bezejmenná, Fügnerova, viz usnesení č. 24. 
 

69  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 339 ze dne 10. prosince 2009, kterým bylo radě 
města uloženo jednat s nájemkyní městského hřbitova, paní Hertou Zvolánkovou, o 
zkulturnění budovy i za její případné spoluúčasti. 
 
70  

Splnění usnesení zastupitelstva města 340 ze dne 10. prosince 2009, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo připravit do příštího zasedání zastupitelstva města prodej 
bytových jednotek: byt č. 22 o velikosti 1+1, Za Chlumem 737 a byt č. 29 o velikosti 1+3, ul. 
Teplická, viz usnesení č. 22 a 23. 
 
71  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 384 ze dne 10. prosince 2009, kterým bylo 
starostovi a místostarostovi města uloženo jednat se společností IMPULS Bílina, s. r. o., 
o možnosti snížení kupní ceny za výkup silniční komunikace a komunikace pro pěší, 
nacházející se dle geometrického plánu č. 2313-133/2009 na pozemku p. č. 2270/11 
a pozemku p. č. 2270/8 k. ú. Bílina a veřejného osvětlení, viz usnesení č. 11. 
 
72  
Informaci vedoucí finančního odboru ohledně změny systému účetnictví obcí – vedení 
pohledávek, od 1. ledna 2010. 
 
73  
Žádost provozovatelů výherních hracích přístrojů na území města Bíliny o změnu obecně 
závazné vyhlášky města č. 12/2007 o umisťování a provozu výherních hracích přístrojů 
v územním obvodu města Bílina. 
 
74  
V rámci akce „Lávka přes řeku Bílinu a silnici I/13“ posouzení fakturace zhotovitele 
zpracované Ing. Jiřím Kyznarem, rozbor a vyjádření k uvedenému dokumentu firmy FRK, 
s. r. o., Kadaň, včetně stanoviska JUDr. Miloslavy Coufalové k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. 200766, uzavřené mezi městem Bílina a firmou FRK, s. r. o., Kadaň. Předmětem dodatku je 
zánik této smlouvy dohodou. Uzavření dodatku bylo schváleno radou města dne 10. února 
2010 usnesením č. 97. 
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75  
Informaci k jednání rady města o zpětvzetí výpovědi dané zaměstnavatelem dle § 52 písm. g) 
zákoníku práce Bc. Ingrid Skopcové, dle doporučení zastupitelstva města ze dne 10. prosince 
2010.  
 
76  
Zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny ze dne 27. ledna a 10. února 
2010. 
   
77  
Informaci člena zastupitelstva města, pana Mgr. Zdeňka Svobody, Ph.D., o uspění města 
Bíliny ve výběrovém řízení Monitorovacího výboru Agentury pro sociální začleňování 
v romských lokalitách.   
 
78  
Informaci starosty města ohledně nabídky firmy Zangezur, s. r. o., na odkoupení lázeňského 
areálu včetně minigolfového hřiště, lesní kavárny a letního divadla.  
 

 

XXIIII..  ssttaahhuujjee  zz  pprrooggrraammuu  
 
 
79  
Záměr výkupu pozemku p. č. 394 o výměře 160 m2, 395 o výměře 489 m2, 398/1 o výměře 
133 m2 vše k. ú. Bílina – Újezd, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.   
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Ing. Jaroslava Mrázová    ____________________________ 
 
 
 
MUDr. Helena Oulehle Mikolášková  ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
 místostarosta města  

Josef Horáček 
starosta města  

 
 


