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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  22..  zzaasseeddáánníí  vv  rrooccee  22001100,,  

kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  ddnnee  2222..  dduubbnnaa  22001100   

 
Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: 
57 26. 04. 2007 starosta trvalý 
58 26. 04. 2007 tajemník trvalý 

139 25. 06. 2009 tajemník čtvrtletně 

218 03. 09. 2009 tajemník trvalý 

 
Splněná usnesení č.: 1, 2, 3, 4, 139 
 

 
 
 

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

II..  rreevvookkuujjee  
  

80   

Usnesení zastupitelstva města č. III/21 ze dne 18. února 2010, kterým byl schválen záměr 

prodeje bytového domu čp. 58, ul. Litoměřická, Teplické Předměstí, s pozemkem p. č. 1016 

o výměře 93 m
2
 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, s předkupním právem pro současného 

nájemce, viz usnesení č. 89.   

  
IIII..  sscchhvvaalluujjee  

  
81   
Prodej nebytového prostoru č. jednotky 395/7, ul. Fišerova, Mostecké Předměstí, Bílina, 

spolu s podílem na společných částech domu č. p. 395 a pozemku p. č. 1768/2 k. ú. Bílina 

o velikosti 405/5349 za kupní cenu 180.000 Kč. Kupujícím je pan Petr Trávníček, bytem 

v Bílině, Sídliště Za Chlumem 736. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  

  

82   

Prodej ideální poloviny pozemku p. č. 2219/19  o výměře 21 m
2
 za kupní cenu 100 Kč/m

2
, 

tj. 1.050 Kč, a prodej ideální poloviny pozemku p. č. 2219/29  o výměře 20 m
2
 za kupní cenu 

100 Kč/ m
2
, tj. 1.000 Kč, obě k. ú. Bílina. Kupujícím je pan Josef Šrot, bytem v Bílině, 

Ţelezniční 329/3. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  

  

83  

Prodej ideální poloviny pozemku p. č. 2219/29  o výměře 20 m
2
 k. ú. Bílina za kupní cenu 

100 Kč/m
2
, tj. 1.000 Kč. Kupujícím je pan Arnošt Zbudil, bytem v Bílině, Litoměřická 777. 

Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
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84   

Prodej pozemku p. č. 1303/10  o výměře 24 m
2
 k. ú. Bílina za kupní cenu 180 Kč/m

2
, tj. 4.320 

Kč. Kupujícím je pan Jan Bureš, bytem v Bílině, Sídliště SHD 580/25. Podpisem kupní 

smlouvy pověřuje starostu města.  

  

85   

Prodej pozemku p. č. 1194/20 o výměře 23 m
2
 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m

2
, tj. 

2.760 Kč. Kupujícím je pan Josef Hůlek, bytem v Bílině, Čapkova 857. Podpisem kupní 

smlouvy pověřuje starostu města.  

  

86   

Prodej pozemku p. č. 447 o výměře 743 m
2
 k. ú. Bílina, za kupní cenu 125 Kč/m

2
, 

tj. 92.875 Kč. Kupujícím je pan Pavel Vacek, bytem v Bílině, Praţská 208/87. Podpisem 

kupní smlouvy pověřuje starostu města.  

  

87   

Prodej pozemku p. č. 679 o výměře 303 m
2
 a p. č. 680 o výměře 712 m

2
 k. ú. Bílina za cenu 

obvyklou, která činí 35.525 Kč. Kupujícím je pan Jiří Vacek, bytem v Bílině, Praţská 208/87. 

Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  

  

88   

Prodej pozemku p. č. 1683/170 o výměře 443 m
2

 k. ú. Bílina odděleného geometrickým 

plánem č. 2330-1/2010 z pozemku p. č. 1683/96, za kupní cenu 150 Kč/m
2
, tj. 66.450 Kč, 

navýšenou o náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu ve výši 6.600 Kč. Celková 

kupní cena činí 73.050 Kč. Kupujícím je společnost SOMET CZ s. r. o., se sídlem v Hradci 

Králové, Střelecká 45/2. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

  

89   

Záměr prodeje bytového domu čp. 58, ul. Litoměřická, Teplické Předměstí, s pozemkem p. č. 

1016 o výměře 93 m
2
 k. ú. Bílina, za kupní cenu 686.000 Kč s předkupním právem pro 

současného nájemce. 

  

90   

Uzavření smlouvy č. 9/10/4120 o bezúplatném převodu nemovitosti parcely p. č. 1826/14 

o výměře 29 m
2
 k. ú. Bílina. Smlouva se uzavírá mezi Českou republikou – Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeţí 390/42, 128 00 

Praha 2 – Nové město jako „převodcem“ a Městem Bílinou jako „nabyvatelem“.  Zároveň 

souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 

města.   

  

91   

Převod pozemku p. č. 269/292, p. č. 269/293 a p. č. 269/294 k. ú. Bílina na základě zákona 

ČNR č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví 

obcí. Podpisem Souhlasného prohlášení, mezi Palivovým kombinátem Ústí, státní statek, Ústí 

nad Labem jako převodcem a Městem Bílinou jako nabyvatelem, pověřuje starostu města. 

 

92   

Záměr prodeje pozemku p. č. 1303/11  o výměře 25 m
2
 k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m

2
. 
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93   

Záměr prodeje části pozemku p. č. 35/5  o výměře cca 5 m
2
 k. ú. Bílina, za kupní cenu 

350 Kč/m
2
 s tím, ţe si ţadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 

oddělení pozemku.   

  

94   

Záměr prodeje části pozemku p. č. 907/12  o výměře cca 17 m
2
 a části pozemku p. č. 927/1 

o výměře cca 13 m
2
 oba k. ú. Bílina, za kupní cenu 110 Kč/m

2
 s tím, ţe si ţadatel nechá na 

vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku.   

  

95   

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1304/1  o výměře cca 45 m
2
 k. ú. Bílina, za kupní cenu 

100 Kč/m
2
, s tím, ţe si ţadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 

oddělení pozemku.   

  

96   

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2379/1 o výměře cca 1 685 m
2
 k. ú. Bílina, za kupní cenu 

130 Kč/m
2
 s tím, ţe si ţadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 

oddělení pozemku.   

  

97   

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1305/1 o výměře cca 1 200 m
2
, části pozemku p. č. 1676/2 

o výměře cca 300 m
2
, části pozemku p. č. 1676/3 o výměře cca 15 m

2 
vše k. ú. Bílina, za 

kupní cenu 180 Kč/m
2
 s tím, ţe si ţadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický 

plán na oddělení pozemku.   

  
98   
Záměr prodeje pozemku p. č. 269/283 o výměře 49 m

2
 a p. č. 269/344  o výměře 48 m

2
 obě 

k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m
2
.  

  

99   

Záměr prodeje pozemku p. č. 269/345 o výměře 88 m
2
  k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m

2
.  

  

100   

Záměr prodeje části pozemku p. č. 24/7 o výměře cca 280 m
2
 a pozemku p. č. 3/3 o výměře 

5 m
2
 obě k. ú. Chudeřice u Bíliny za cenu 110 Kč/m

2
 s tím, ţe si ţadatel nechá na vlastní 

náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku.    

  

101   

Záměr prodeje pozemku p. č. 1636/202 o výměře 22 m
2
 k. ú. Bílina, za kupní cenu 

120 Kč/m
2
. 

  

102   

Záměr prodeje nebytového prostoru č. jednotky 255/101 o výměře 46,3 m
2
, ul. Aléská, Bílina, 

spolu s podílem na společných částech domu a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina o velikosti 

podílu 463/44808 za cenu obvyklou, která činí 150 000 Kč, s předkupním právem 

pro společenství vlastníků jednotek domu čp. 255, se sídlem v Bílině, Aléská čp. 255. 

V případě, ţe společenství vlastníků nebude mít zájem o převod nemovitosti, bude nemovitost 

nabídnuta ostatním zájemcům obálkovou metodou. 
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103   

Záměr prodeje nebytového prostoru č. jednotky 255/102, ul. Aléská, Bílina, spolu s podílem 
na společných částech domu a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina o velikosti podílu 79/11202 

za cenu obvyklou, která činí 70 000 Kč, s předkupním právem pro společenství vlastníků 

jednotek domu čp. 255, se sídlem v Bílině, Aléská čp. 255. V případě, ţe společenství 

vlastníků nebude mít zájem o převod nemovitosti, bude nemovitost nabídnuta ostatním 

zájemcům obálkovou metodou. 

  

104   

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 

jejímţ předmětem je poskytnutí účelového finančního příspěvku pro rok 2010 v celkové výši 

450.000 Kč s tím, ţe 300.000 Kč je určeno na údrţbu zeleně a 150.000 Kč je určeno na 

ostrahu objektu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

 

105  

Uzavření smlouvy na zhodnocení finančních prostředků formou termínovaného účtu na 

dalších šest měsíců, mezi městem Bílina a Komerční bankou, a. s., Praha. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostu města.  

 

106  

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 

jejímţ předmětem je poskytnutí návratné bezúročné půjčky ve výši 4 miliony Kč, s účelovým 

určením na mzdy zaměstnanců a odvody z mezd. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

 

107  

Rozpočtovou změnu č. 29/2010 – přijetí finančního daru od společnosti ČEZ, a. s., v celkové 

výši 1.300.000 Kč s tím, ţe 800.000 Kč je určeno na vybudování parkoviště v ulici 

M. Majerové a 500.000 Kč na generální opravu sociálního zařízení v ZŠ Za Chlumem. 

Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu města. 

 

108  

Rozpočtovou změnu č. 32/2010 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové 

výši 1.200.000 Kč – navýšení rezervy na opravu silnic. 

 

109  

Rozpočtovou změnu č. 33/2010 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory 

sociálního začleňování ve městě Bílina mezi městem Bílina a společností Člověk v tísni, 

o. p. s., na projekt „Mami jsme venku“ ve výši 250.665 Kč a mezi městem Bílina a ZŠ Aléská 

na projekt „Zvýšení předpokladů sociálně handicapovaných ţáků k začlenění do společnosti – 

rozšíření sluţeb SPC v Bílině“ ve výši 49.350 Kč. Podpisem smluv pověřuje starostu města.  

 

110  

Rozpočtovou změnu č. 34/2010 – přijetí dotace ve výši 6.500.000 Kč na dávky sociální péče 

– příspěvky v hmotné nouzi a příspěvky pro zdravotně postiţené.  
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111  

Rozpočtovou změnu č. 35/2010 – přijetí dotace ve výši 5.911.000 Kč na dávky sociální péče 

– příspěvek na péči.  

 

112  

Rozpočtovou změnu č. 36/2010 – přijetí dotace ve výši 620.000 Kč na zabezpečení 

Ambulantní pohotovostní péče na rok 2010.  

 

113  

Rozpočtovou změnu č. 37/2010 – ţádosti o půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2010 – 

podání v prodlouţeném termínu, v celkové výši 1.890.060 Kč (včetně odměny České 

spořitelně, a. s.) dle doporučení vedoucí finančního odboru.  

 

114  

Rozpočtovou změnu č. 38/2010 – přijetí finančního daru od společnosti ČEZ, a. s., v celkové 

výši 3.200.000 Kč s tím, ţe 1.300.000 Kč je určeno na cyklostezku podél řeky Bíliny, 
1.300.000 Kč je určeno na opravu komunikace v ulici Boţeny Němcové, 300.000 Kč na 

opravu chodníku v ulici Sklářská a 300.000 Kč na sociální zařízení v léčebně dlouhodobě 

nemocných v Bílině. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu města.  

 
115  
Poskytnutí grantů z Programu podpory sportu – Grant na trenéra sportovní organizace 

a uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Atletickým klubem Bílina ve výši 96.000 Kč, mezi 

městem Bílina a Draci Bílina ve výši 72.000 Kč, mezi městem Bílina a LAWEN TENIS 

CLUB Bílina ve výši 60.000 Kč, mezi městem Bílina a SCHOTOKAN KARATE 

MASOPUST BÍLINA ve výši 72.000 Kč a mezi městem Bílina a Fotbalovým klubem ve výši 

108.000 Kč. Podpisem smluv pověřuje starostu města.  

 

116  

Rozdělení finančních příspěvků sportovním organizacím z Programu podpory sportu ve městě 

Bílina, na rok 2010, dle návrhu předloţeného komisí pro školství, kulturu a sport. Zároveň 

pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem 

Bílina a jednotlivými organizacemi.  

 

117  

Ţádost ředitele o zvýšení kapacity Základní umělecké školy, Bílina, Mírové náměstí 21, 

příspěvková organizace, o 25 dětí, tj. na celkovou kapacitu 260 ţáků, s účinností od 1. září 

2010. 

 

118  

Úpravu grantových programů města – Programu podpory společenských a zájmových 

organizací, Programu podpory kultury a literární fond a Programu podpory sportu, s účinností 

od 1. května 2010, dle návrhu předloţeného vedoucí odboru školství a kultury.  

 

119  

Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za kaţdý i započatý měsíc prodlení panu Štefanu 

Hlaváčovi za opoţděně uhrazené dluţné nájemné. 

Poplatek z prodlení před zmírněním činil 329.845 Kč, po zmírnění činí 37.750 Kč. 
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120  

Neúčtovat poplatek z prodlení panu Jaroslavu Šilhavému za opoţděně uhrazené dluţné 

nájemné. 

 

121  

Neúčtovat poplatek z prodlení paní Dagmar Bělinové za opoţděně uhrazené dluţné nájemné. 

 
122  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Romanu Píchovou ve výši 42.319 Kč za nezaplacené 

dluţné nájemné. 

 

123  

Odpis nedobytné pohledávky za pana Petra Zdeňka ve výši 25.530 Kč za nezaplacené dluţné 

nájemné.  

 

124  

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 

na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče na rok 2010 ve výši 620.000 Kč. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostu města, viz usnesení č. 112. 

 

125  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a společností Servis Leasing, a. s., Praha, 

jejímţ předmětem je přijetí dvaceti kusů počítačových sestav v celkové hodnotě 40.000 Kč. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

 

126  

Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 10. února 2010 do 31. března 2010. 

 

 

 

IIIIII..  zzaammííttáá  

  
127   
Ţádost paní Ivany Dejmové o prodej části pozemku p. č. 2167/1 k. ú. Bílina. 

  

128   
Ţádost společnosti Haspol Duo, s. r. o., o prodej pozemku p. č. 251/59 a p. č. 251/61 obě k. ú. 

Chudeřice u Bíliny.   

  

129   
Ţádost společnosti MTO – CV, spol. s. r. o., o prodej pozemku p. č. 85/1 o výměře 577 m

2
 

k. ú. Bílina, budovy čp. 38, ul. Komenského, Bílina a budov bez čp/če stojících na parcele 

č. 85/1 k. ú. Bílina za cenu 1.300.000 Kč. 

  

130   
Ţádost společnosti JOHNY Bílina, s. r. o., společnosti ORFI NORD, s. r. o., a pana Aloise 

Kruţíka o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 03/2010 o umisťování a době 
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provozu výherních hracích přístrojů pro provozovnu Restaurace JOHNY v ul. Teplická, pro 

HERNU v ul. Komenského, v restauraci Jiskra a Eldorádo. 

  
 

IIVV..  vvyyddáávváá  
  

131   
Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2007 

o městské policii.  

 

 

VV..  pprroojjeeddnnaalloo  
  

132   
Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 14. dubna 2010. 

  

  
VVII..  rruuššíí  

  
133   
Usnesení zastupitelstva města č. 39 ze dne 18. února 2010, kterým byl schválen návrh na 

rozčlenění projektu „Rekonstrukce parteru Mírového náměstí, Bílina“, do dvou etap a zároveň 

bylo schváleno podání dvou ţádostí o dotaci ve výši 25 milionů Kč na jednu etapu (na dvě 

etapy 50 milionů Kč) 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 a zároveň neschvaluje 

podání ţádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce parteru Mírového náměstí, Bílina“ 

v původní nezměněné podobě v celkové výši 64 milionů Kč s tím, ţe vlastní prostředky města 

na spolufinancování projektu by činily 39 milionů Kč. 

  

  

VVIIII..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  
  

134   
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města, pana Michala Mleje, paní Jitky Brejníkové, 

pana Štefana Nagy a pana Oldřicha Bubeníčka s tím, ţe na jednotlivé dotazy byla podána 

písemná, případně ústní odpověď. Zároveň bere na vědomí ústní informaci pana Romana 

Šebka týkající se dotazu ohledně dostavby Lávky přes řeku Bílinu a silnici I/13. 

  

135   
Informaci finančního odboru o hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za rok 

2009. 

 

136  

Výroční zprávu o činnosti obecně prospěšné společnosti Muzeum Bílina, za rok 2009. 
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137   
Stanovisko Svazu tělesně postiţených v České republice, o. s., Teplice, k zamítnutí ţádosti 

o dotaci radou města dne 3. března 2010 a zároveň doporučuje radě města jejich ţádost 

přehodnotit. 

  

138   
Informaci vedoucí odboru školství a kultury ohledně znaku města Bíliny.  

  

139   
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 1 ze dne 18. února 2010, kterým bylo radě města 

uloţeno zajistit dlouhodobou koncepci provozu kin ve městě.  

  

140   
Informaci ředitele KC Kaskáda k výlepovým plochám. 

  

141   
Plnění trvalého usnesení zastupitelstva města č. 139, ze dne 25. června 2009, kterým je 

tajemníkovi městského úřadu uloţeno předkládat zastupitelstvu města přehled podaných 

ţádostí o dotační tituly a jejich úspěšnost, a to za uplynulé čtvrtletí. 

  

142   
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 2 ze dne 18. února 2010, kterým bylo radě města 

uloţeno vypsat výběrové řízení na dostavbu „Lávky přes řeku Bílinu a silnici I/13“ odbornou 

firmou. 

  

143   
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 3 ze dne 18. února 2010, kterým bylo ředitelce 

Městských technických sluţeb Bílina uloţeno zpracovat přehled jiţ provedené rekonstrukce 

veřejného osvětlení ve městě. Zároveň bere na vědomí dodatek k tomuto materiálu 

zpracovaný odborem nemovitostí a investic.  

  
144   
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 4 ze dne 18. února 2010, kterým bylo radě města 

uloţeno 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, ţe na další etapy budou podány ţádosti o dotace. 

  

145   
Zprávu o činnosti Městské policie Bílina za rok 2009.  

  

146   
Řádnou účetní závěrku a rozdělení zisku společnosti Rekreační a sportovní zařízení, s. r. o., za 

rok 2009. 

  
147  

Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 17. března a 14. dubna 2010. 
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148  

Námětovou studii rekonstrukce pavilonu č. 1 a 5 v bývalé ZŠ Teplické Předměstí a zároveň 

pověřuje místostarostu města pana Romana Šebka a Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D. dalším 

jednáním s Agenturou o moţnosti získání dotace na tento projekt. 

  

149   
Informaci ředitelky Městských technických sluţeb Bílina a starosty města o moţnosti získání 

dotace na vybudování nového sběrného dvora. 

  
  

VVIIIIII..  nneezzaauujjaalloo  ssttaannoovviisskkoo  
 
 
150  
K revokaci usnesení zastupitelstva města č. II/298 ze dne 25. října 2009, kterým byl schválen 

záměr prodeje pozemku p. č. 85/1 o výměře 577 m
2
 k. ú. Bílina, budovy čp. 38, ul. 

Komenského, Bílina a budov bez čp/če stojících na parcele č. 85/1 k. ú. Bílina za cenu 

2.000.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí.  

 

151  

K vydání obecně závazné vyhlášky č. 04/2010, kterou by se zrušila obecně závazná vyhláška 

č. 03/2010 o umisťování a době provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu 

města Bíliny. 

 

152  

K podání ţádosti o příspěvek z mimořádného grantu na digitalizaci městského divadla. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Jitka Brejníková   _______________________________ 

 

 

Václav Mojžiš   _______________________________ 

 

 

 

 

   Roman Šebek    Josef Horáček 

                   místostarosta města   starosta města 

 


