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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  44..  zzaasseeddáánníí  vv  rrooccee  22001100,,  

kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  ddnnee  2244..  ččeerrvvnnaa  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 

158 24. 06. 2010 tajemník 2. září  

159 24. 06. 2010  tajemník  prosinec 2010 

205 24. 06. 2010 tajemník 2. září 

206 24. 06. 2010 tajemník 2. září 

       
             

   
 
 

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

II..  rreevvookkuujjee  
 

157  

Usnesení zastupitelstva města č. 19 ze dne 17. 5. 2001, kterým bylo schváleno uzavření 

Seifertovy ulice, viz usnesení č. 198. 

  
IIII..  uukkllááddáá  

115588    
Tajemníkovi městského úřadu prověřit smlouvu o odběru tepla v areálu kasáren a navrhnout 

další postup.          Taj – 2. září 2010  

 

159  

Tajemníkovi městského úřadu prověřit smlouvy s hlídacími agenturami a navrhnout moţnost 

vypsání výběrového řízení na hlídací agenturu, která bude zajišťovat ostrahu všech objektů 

města.                    Taj – prosinec 2010 

 

IIIIII..  sscchhvvaalluujjee  
 

160  

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

2
, 

tj. 4.500 Kč. Kupujícími jsou manţelé Roman a Jana Burešovi, bytem v Bílině, Sídliště SHD 

580/25. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
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161  

Prodej pozemku p. č. 35/8  o výměře 5 m
2
 odděleného geometrickým plánem č. 2329-4/2010 

z pozemku p. č. 35/5 k. ú. Bílina, za kupní cenu 350 Kč/m
2
, tj. 1.750 Kč. Kupujícím je pan  

 

Karel Biedermann, bytem v Gallspach, Geymann Str. 7, Rakousko. Podpisem kupní smlouvy 

pověřuje starostu města.    

 

162  

Prodej 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
, tj. 17.460 Kč. Kupujícími jsou manţelé Zdeněk a Alena 

Kosovi, bytem v Bílině, Mládeţnická 284. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.   

 

163  

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

2
, 

tj. 15.840 Kč. Kupujícími jsou manţelé Jan a Zdeňka Kačírkovi, bytem v Bílině, Mládeţnická 

288. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  

 

164  

Prodej ideální poloviny pozemku p. č. 1636/202 o celkové výměře 22 m
2
 k. ú. Bílina, za 

kupní cenu 120 Kč/m
2
, tj. 1.320 Kč. Kupujícími jsou manţelé Milan a Miriam Běhálkovi, 

bytem v Bílině, Husova 321/8. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 

165  

Prodej ideální poloviny pozemku p. č. 1636/202  o celkové výměře 22 m
2
 k. ú. Bílina, za 

kupní cenu 120 Kč/m
2
, tj. 1.320 Kč. Kupujícími jsou manţelé Pavel a Zuzana Procházkovi, 

bytem v Bílině, Tylova 300. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 

166  

Prodej pozemku p. č. 1304/13  o výměře 56 m
2
 k. ú. Bílina odděleného geometrickým plánem 

č. 2357-129/2010 z pozemku p. č. 1304/1 k. ú. Bílina, za kupní cenu 100 Kč/m
2
, tj. 5.600 Kč. 

Kupujícími jsou manţelé Pavel a Věra Ryjáčkovi, bytem v Bílině, Československé armády 

554. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.    

 

167  

Prodej 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. Kupujícím je paní Anna Šteflová, 

bytem v Bílině, Litoměřická 58. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.   

 

168  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a Jaroslavem Třešňákem, 

bytem v Teplicích, Třebízského 3020, jako dárcem, jejímţ předmětem je bezplatný převod 

pozemkové parcely č. 12/12 (ostatní plocha – manipulační plocha) o celkové výměře 532 m
2
, 

pozemkové parcely č. 12/21 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o celkové výměře 291 m
2
, 

pozemkové parcely č. 13/3 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé) o celkové výměře 

65 m
2
, pozemkové parcely č. 1186/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o celkové 

výměře 882 m
2
 a pozemkové parcely č. 1186/13 (ostatní plocha – jiná plocha) o celkové 

výměře 32 m
2
 vše k. ú. Bílina. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu města.  
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169  

Prodej pozemku p. č. 3/3  o výměře 5 m
2
 a p. p. č. 24/7 o výměře 296 m

2
 k. ú. Bílina 

odděleného geometrickým plánem č. 418-70/2010 z pozemku p. č. 24/7 k. ú. Chudeřice 

u Bíliny, za kupní cenu 110 Kč/m
2
, tj. 33.110 Kč. Kupujícími jsou manţelé Petr a Alena 

Arpášovi, bytem v Bílině, Československé armády 886. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostu města.   

 

170  

Záměr prodeje pozemku p. č. 52 o výměře 97 m
2
 k. ú. Bílina – Újezd, za kupní cenu 

250 Kč/m
2
. 

 

171  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1303/7  o výměře 24 m
2
 k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m

2
. 

 

172  

Záměr prodeje objektu bez čp/če s pozemkem p. č. 1688/2 o výměře 24 m
2
 k. ú. Bílina 

a objektu bez čp/če s pozemkem p. č. 1688/3 o výměře 15 m
2
 vše k. ú. Bílina, které se 

nacházejí v areálu bývalé ZŠ Teplická, za cenu obvyklou.  

 

173  

Záměr prodeje pavilonu č. 6 v bývalé ZŠ Teplické Předměstí spolu s pozemkem p. č. 

1683/104 o výměře 551 m
2
 k. ú. Bílina za cenu dle obálkové metody, s vyvolávací cenou 

obvyklou.  

 

174  

Záměr prodeje nemovitostí v areálu bývalých kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem 

p. č. 1681/34 o výměře 514 m
2
, budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 1681/35 o výměře 

541 m
2
, budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 1681/37 o výměře 780 m

2
, části pozemku p. č. 

1681/33 o výměře cca 3 400 m
2
, vše k. ú. Bílina, za cenu obvyklou navýšenou o náklady 

spojené s prodejem nemovitostí, s předkupním právem pro současného nájemce.  

 

175  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2190/1 o výměře cca 206 m
2
 a části pozemku p. č. 2189 

o výměře cca 251 m
2 

k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m
2
 s tím, ţe si ţadatelé nechají na 

vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku.   

 

176  

Výkup pozemku p. č. 394 o výměře 160 m
2
, pozemku p. č. 395 o výměře 489 m

2
, pozemku 

p. č. 398/1 o výměře 133 m
2
 vše k. ú. Bílina – Újezd od Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových za kupní cenu ve výši 195.500 Kč, tj. 250 Kč/m
2
.  

 

177  

Výkup pozemkových parcel č. 1910/3 o výměře 379 m
2
 a p. č. 1910/9 o výměře 67 m

2
 za 

cenu dle cenové mapy 120 Kč/m
2
 a části pozemkové parcely č. 1910/10 o výměře cca 750 m

2
 

za cenu 120 Kč/m
2
. 

 

178  

Převod pozemku p. č. 269/277, p. č. 269/278, p. č. 269/281, p. č. 269/333 a p. č. 269/67 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 
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Ústí, státní statek, Ústí nad Labem jako převodcem a městem Bílina jako nabyvatelem 

pověřuje starostu města. 

 

179  

Přijetí daru a uzavření smlouvy darovací mezi Ústeckým krajem jako dárcem a městem 

Bílina, jako obdarovaným, jejímţ předmětem je bezplatný převod pozemkových parcel 

č. 397/26 (ostatní plocha/ostatní komunikace) o výměře 16 m
2
 a č. 397/27 (ostatní 

plocha/ostatní komunikace) o výměře 18 m
2
, oddělené GP č. 2336-20/2010  z pozemkové 

parcely č. 397/1 k. ú. Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

 

180  

Ponechat Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina, uspořené části finančního 

příspěvku na údrţbu zeleně z roku 2009 v hodnotě 53.796 Kč s tím, ţe tato částka bude v roce 

2010 pouţita na pokrytí nákladů na údrţbu objektu.  

 

181  

Závěrečný účet města v souladu se zněním § 17 zákona odst. 7, písm. b) zákona 

č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s výhradami a opatřeními 

k odstranění nedostatků.  

 

182  

Zprávu o výsledku hospodaření společnosti Muzeum Bílina, o. p. s., za I. pololetí 2010. 

Zároveň schvaluje výplatu odměny likvidátorovi ve výši 30.000 Kč a rozdělení likvidačního 

zůstatku: Bílinské přírodovědné společnosti vyplatit částku 5.000 Kč a městu Bílina částku 

25.520 Kč. Zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy o převzetí likvidačního 

zůstatku, kterým se město Bílina zavazuje vyuţít jej v plném rozsahu k zajišťování obecně 

prospěšných sluţeb. 

 

183  

Podání ţádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad, opatření 1.2 

Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst na projekt s názvem „Sport a hry 

bez hranic“ s celkovými náklady ve výši 30.855.944 Kč a schvaluje financování projektu ve 

výši 2.314.200 Kč, tj. 7,5 % z celkových nákladů projektu. Celkové náklady projektu ve výši 

30.855.994 Kč jsou zároveň celkovými způsobilými výdaji projektu.  Zároveň schvaluje 

zajištění předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů projektu, tj. 30.855.994 

Kč, z prostředků města.  

 

184  

Rozpočtovou změnu č. 67/2010 – přijetí účelové neinvestiční dotace na výkon státní správy 

v oblasti sociálních sluţeb pro obce s rozšířenou působností ve výši 253.000 Kč.  

 

185  

Rozpočtovou změnu č. 68/2010 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti vykonávané 

obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.220.000 Kč.  

 

186  

Rozpočtovou změnu č. 69/2010 – přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje související 

s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve výši 340.000 Kč.  
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187  

Rozpočtovou změnu č. 75/2010 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o částku 

7.911.000 Kč na akce „Zateplení fasády na panelovém objektu Za Chlumem 751“ 

a „Zateplení fasády panelového objektu SUNN 675 – 677“, jako předfinancování těchto akcí.  

 

188  

Rozpočtovou změnu č. 76/2010 – přijetí dotace na projekt Vzdělávání v eGon Centru Bílina 

ve výši 1.716.575 Kč a přesun podílu města z rozpočtu odboru nemovitostí a investic do 

rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí, ve výši 302.925 Kč. Zároveň pověřuje starostu 

města podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

 

189  

Rozpočtovou změnu č. 77/2010 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 

městem Bílina a Ústeckým krajem, jejímţ předmětem je přijetí dotace v celkové výši 

177.000 Kč z programu Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2010. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostu města.  

 

190  

Rozpočtovou změnu č. 78/2010 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory 

sociálního začleňování ve městě Bílina mezi městem Bílina a 

a) společností Člověk v tísni, o. p. s., Praha, na projekt „Kdo si hraje, nezlobí aneb pryč 

z ulice, kdyţ jsou prázdniny“ ve výši 31.250 Kč,  

b) společností White Light I., o. s, Tce, na projekt „Co budeš dělat venku“ ve výši 68.500 

Kč, 

c) ZŠ Lidická, Bílina, na projekt „Dejme prostor dětem 2010“ ve výši 49.819 Kč a na projekt 

„Pracujeme samostatně v přípravné třídě“ ve výši 15.390 Kč, 

d) ZŠ Aléská, Bílina, na projekt „Komplexní péče o handicapované děti – rozšíření sluţeb 

SPC Bílina“ ve výši 65.500 Kč, na projekt „Zvýšení předpokladů ţáků s poruchami učení 

k začlenění do společnosti – rozšíření sluţeb SPC“ ve výši 56.900 Kč, na projekt 

„Reedukace SPU, SPCH, grafomotoriky a řeči – rozšíření sluţeb SPC“ ve výši 53.000 Kč 

a Sníţení sociální Izolace handicapovaných ţáků a jejich integrace do společnosti – 

rozšíření SPC ve výši 96.700 Kč.  

Podpisem smluv pověřuje starostu města.  

 

191  

Přijetí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Zavedení 

procesního řízení Městského úřadu Bílina a sebehodnocení úřadu podle modelu CAF“, 

registrační číslo CZ.1.04./4.1.01/53.00061, v celkové výši 4.205.566,08 Kč. Zároveň pověřuje 

starostu města podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

192  

Neúčtovat poplatek z prodlení slečně Andree Aubrechtové za opoţděně uhrazené dluţné 

nájemné. 

 

193  

Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za kaţdý i započatý měsíc prodlení paní Romaně 

Fischerové za opoţděně uhrazené dluţné nájemné. Poplatek z prodlení před zmírněním činil 

190.861 Kč, po zmírnění činí 19.175 Kč. 
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194  

Podání ţádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad opatření  

1.2. Podpora revitalizace malých a středních měst na projekt s názvem „Regenerace 

Mírového náměstí Bílina“ s celkovými náklady 55.847.139,89 Kč. Dále schvaluje 

spolufinancování projektu ve výši 3.513.535,50 Kč, tj. 7,5% způsobilých výdajů 

a financování 9.000.000 Kč nezpůsobilých výdajů projektu. 

Zároveň schvaluje předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů projektu, 

tj. 55.847.139,89 Kč. Předfinancování bude zajištěno z prostředků města.  

 

195  

Program regenerace městské památkové zóny města Bíliny 2010.  

 

196  

Podání ţádosti o dotaci v rámci 15. výzvy ROP Severozápad, opatření 1.2 – Podpora 

revitalizace a regenerace středních a malých měst na projekt „Rekonstrukce městského 

divadla v Bílině“. Celkové náklady činí 54.930.000 Kč, z toho 7,5 % spoluúčast je 

4.120.000 Kč. Výše dotace 92.5% představuje částku 50.810.000 Kč. Předfinancování 

projektu ve výši 100 % bude zajištěno z prostředků města. 

 

197  

Prodej motorového vozidla Multicar M 2510, ve vlastnictví Městských technických sluţeb 

Bílina, za cenu dle obálkové metody, s vyvolávací cenou dle znaleckého posudku ve výši 

11.000 Kč.  

 

198  

Zprůjezdnění ul. Seifertova jednosměrně, a to z ul. Praţská po vyznačení vodorovného a 

svislého značení nejpozději však k 15. červenci 2010. Zároveň schvaluje zadání vypracování 

projektové dokumentace a následných úprav přilehlých ulic Mírového náměstí. 

199  

Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 14. dubna do 2. června 2010.  

  
  

IIVV..  nneesscchhvvaalluujjee  
 

200  

Nákup pěti kusů akcií společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s., 

z majetku města Chomutov.  

 

201  

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi 

městem Bílina a společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jehoţ 

předmětem je navýšení příspěvku na ostrahu objektu o 300.000 Kč, na celkových 450.000 Kč.  
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VV..  vvyyddáávváá  
 

202  

Obecně závaznou vyhlášku města č. 10/2010 k ochraně ţivotního prostředí, zeleně v zástavbě 

a ostatní veřejné zeleně na území města Bíliny, dle předloţeného návrhu, s účinností od 

15. července 2010. 

  
  

VVII..  pprroojjeeddnnaalloo  
 

203  

Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 16. června 2010 ve všech 

bodech. 

  
  

VVIIII..  zzaammííttáá  
 

204  

Ţádost paní Mileny Hybšové o prodej části pozemku p. č. 2167/1 k. ú. Bílina. 

  
  
  

VVIIIIII..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  
 

205  

Ţádost firmy ROSS Holding, a. s., Havlíčkův Brod o prodej objektu městského pivovaru 

a zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit do zářijového zasedání zastupitelstva 

města zpracování znaleckého posudku, včetně zaslání nabídky na přednostní odkoupení 

městského pivovaru České republice – ministerstvu kultury, dle zákona č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči.        Taj – 2. září 

 

206  

Ţádost firmy SVOBODA Centrum, s. r. o., Most o prodej objektu bývalých kasáren a ukládá 

tajemníkovi městského úřadu zajistit do zářijového zasedání zastupitelstva města znalecký 

posudek a ostatní náleţitosti související s prodejem této nemovitosti.  Taj – 2. září 

 

207  

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města – pana Milana Síby, pana Štefana Nagyho 

včetně písemných odpovědí, a pana Oldřicha Bubeníčka s tím, ţe na jeho dotazy bude 

zpracována písemná odpověď dle jednacího řádu zastupitelstva města, čl. 10, odst. 2. 

 

208  

Vydrţení vlastnického práva dle § 134 odst. 1) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, k ideální polovině pozemku p. č. 1636/187 k. ú. Bílina ve prospěch 

paní Jarmily Vlčkové, bytem v Bílině, Za Chlumem 768, a zároveň souhlasí s převodem 

nemovitosti na katastrálním úřadu.  

 

209  
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Doporučení starosty města, týkající se individuálního příspěvku členů zastupitelstva města na 

povodňové škody roku 2010.  

 

210  

Zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 19. května a 16. června 2010.  

 

 

  
IIXX..  uudděělluujjee  

 

211  

Čestné občanství města Bíliny panu Januszovi Roslanovi, starostovi města Bilgoraj, panu 

Ferensu Tadeuszovi, členu Rady města Bilgoraj a panu Wiktoru Sapoznikowi, starostovi 

města Nowowolynsk.  

 

 

 

XX..  ssttaannoovvuujjee  
 

212  

Třicet členů zastupitelstva města na volební období 2010 – 2014, ve smyslu § 67 a § 68 

zákona č. 128/2000 o obcích, v platném znění.  

  
  
  

XXII..  ssttaahhuujjee  zz  pprrooggrraammuu  
  

 

213  

Prodej pozemku p. č. 2379/12 o výměře 1 480 m
2
 k. ú. Bílina.  

 

214  

Materiál č. 404 - návrh člena zastupitelstva města, pana Michala Mleje, na dopracování 

projektové dokumentace na revitalizaci Mírového náměstí.  

  
221155    
Materiál č. 363 – příspěvek obcím postiţených povodněmi na Moravě 2010 s tím, ţe materiál 

bude znovu předloţen na zářijovém zasedání zastupitelstva města, po vytipování měst a obcí 

nejen na Moravě, ale i v Čechách.  

 

 

 

XXIIII..  nneezzaauujjaalloo  ssttaannoovviisskkoo  
  

216  
K vyhlášení místního referenda týkající se dopravní situace v centru města. 

217  



Usnesení ZM ze dne 24. června 2010  Stránka 9 
 

K návrhu na zabudování mechanických (elektronicky ovládaných) zábran na konci Seifertovy 

ulice (směrem k Tyršově ulici).  

 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Milan Pecháček   ______________________________ 
 
 
Michal Mlej    ______________________________ 
 
 
 
   Roman Šebek    Josef Horáček 
         místostarosta města   starosta města 


