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Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: 
159 24. 06. 2010  tajemník  prosinec 2010 

218 02. 09. 2010 tajemník prosinec 2010 

           
 

  

  

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

II..  rreevvookkuujjee  
 

271  
Usnesení zastupitelstva města č. II/230 ze dne 2. září 2010, kterým byl schválen záměr 
prodeje areálu bývalého Zámeckého pivovaru Bílina, to budovy č. p. 1, č. p. 2, č. p. 228 
a budovy bez čp/če 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 3 236 
m2, p. č. 804/5 o výměře 449 m2 vše k. ú. Bílina za vyvolávací kupní cenu 2.300.000 Kč 
navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí s těmito podmínkami:  
a) Záměr společnosti musí být v souladu s územním plánem města Bíliny a platnou 

legislativou. 
b) Nabyvatel musí ve smlouvě stanovit časový harmonogram rekonstrukce včetně popisu 

jednotlivých stavebních objektů a termínu jejich zprovoznění.  
c) Společnost bude vyzvána k prokázání základního jmění a ročních obratů za období let 

2007 – 2009.  
 

IIII..  sscchhvvaalluujjee  
  

272  
Prodej pozemku p. č. 907/12 dílu „a“ o výměře 19 m2 odděleného z pozemku p. č. 907/12  
k. ú. Bílina geometrickým plánem č. 2366-143/2010, za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 2.090 Kč. 
Kupujícím je pan Milan Šamonil, bytem v Bílině, Čapkova 850. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.    
 
273  
Prodej pozemku p. č. 1305/6  o výměře 1 419 m2 odděleného z pozemku p. č. 1305/1, p. č. 
1676/2 a p. č. 1676/3 vše k. ú. Bílina geometrickým plánem č. 2380-204/2010, za kupní cenu 
180 Kč/m2, tj. 255.420 Kč. Kupujícím je pan Jiří Svoboda, bytem v Bílině, Vítězná 435. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.   
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274  
Výkup části pozemku p. č. 2270/1 označeného v geometrickém plánu č. 2313-133/2009 jako 
nově vzniklý pozemek p. č. 2270/14 o výměře 850 m2 k. ú. Bílina za celkovou kupní cenu 
521.641 Kč od společnosti IMPULS Bílina s. r. o., se sídlem v Praze, Dlouhá 709/26. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
275  
Doplnění usnesení zastupitelstva města č. II/234 ze dne 2. září 2010, kterým byl schválen 
prodej pozemku p. č. 2189/2 o výměře 251 m2 odděleného z pozemku p. č. 2189, prodej 
pozemku p. č. 2190/25 o výměře 6 m2 a pozemku p. č. 2190/26 o výměře 200 m2 oddělených 
z pozemku p. č. 2190/2 vše k. ú. Bílina geometrickým plánem č. 2383-16/2010, za kupní cenu 
180 Kč/m2, tj. 82.260 Kč. Kupujícími jsou nejen manželé Josef a Irena Mejzlíkovi, bytem 
v Bílině, K. H. Máchy 65/1, ale i kupující Drahomíra Jandová a Stanislav Mejzlík, bytem 
v Bílině, K. H. Máchy 65/1.  
 
276  
Zveřejnění záměru prodeje areálu bývalého Zámeckého pivovaru Bílina, a to budovy č. p. 1, 
č. p. 2, č. p. 228 a budovy bez čp/če 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 3 236 m2, p. č. 804/5 o výměře 449 m2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 
stanovenou dle znaleckého posudku 2.300.000 Kč, navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitostí. Následně při jednoznačně prokazatelném proinvestování minimální částky ve 
výši 2.300.000 Kč do nemovitosti bývalého Zámeckého pivovaru Bílina bude tato nabyvateli 
přeúčtována. Žadatelé o koupi nemovitosti musí splňovat následující podmínky: 
a) Záměr společnosti musí být v souladu s územním plánem města Bíliny a platnou 

legislativou. 
b) Nabyvatel musí ve smlouvě stanovit časový harmonogram rekonstrukce včetně popisu 

jednotlivých stavebních objektů a termínu jejich zprovoznění.  
c) Společnost bude vyzvána k prokázání základního jmění a ročních obratů za období let 

2007 – 2009. 
d) Respektovat ustanovení kupní smlouvy vyhotovené právním zástupcem města Bíliny.  

 
277  
Záměr prodeje nemovitostí v areálu bývalých kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem 
p. č. 1681/31 o výměře 537 m2 za cenu obvyklou ve výši 1.300.000 Kč a části pozemku p. č. 
1681/33 o výměře cca 700 m2, k. ú. Bílina, za cenu dle cenové mapy 130 Kč/m2, 
s předkupním právem pro současného nájemce. Celková cena bude navýšena o náklady 
spojené s prodejem nemovitostí. 
 
278  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/146 o výměře cca 30,5 m2, k. ú. Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 
oddělení pozemku.  

 
279  
Záměr účasti v Programu Podpora terénní práce v roce 2011 a podání žádosti o účelovou 
dotaci se spoluúčastí města ve výši nejméně 30 % z celkového rozpočtu projektu s tím, že 
celková výše bude upřesněna v návrhu rozpočtu města na rok 2011. 



Usnesení ZM ze dne 30. září 2010  3 

 

280  
Záměr prodeje mobilních terminálů Motorola MC 55 za cenu dle odborného odhadu 
39.193 Kč bez DPH za oba terminály s příslušenstvím.  
 
281  
Uzavření dodatku přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městských technických 
služeb Bílina, kterým budou ze správy majetku vyřazeny parcely č. 2190/25 o výměře 6 m2 
a p. č. 2190/26 o výměře 200 m2 k. ú. Bílina oddělené geometrickým plánem č. 2383-
16/2010 z parcely č. 2190/1 k. ú. Bílina. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  

 
282  
Výjimku z Pravidel pro dispozici k provádění rozpočtových změn pro rok 2010, která 
opravňuje radu města schvalovat rozpočtové změny do výše 6 % schváleného rozpočtu.  

 
283  
Vyúčtování hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. pololetí roku 2010.  
 
284  
Neúčtovat poplatek z prodlení manželům Alžbětě a Miroslavu Pilným za opožděně uhrazené 
dlužné nájemné. Zbylá část poplatku z prodlení se promíjí.  
 
285  
Neúčtovat poplatek z prodlení paní Miroslavě Magaljasové za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné.  
 
286  
Neúčtovat poplatek z prodlení paní Romaně Fischerové za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné.  
 
287  
Rozpočtovou změnu č. 122/2010 – přijetí účelové investiční dotace ve výši 1.135.260 Kč na 
tvorbu územního plánu. 
 
288  
Rozpočtovou změnu č. 135/2010 – přijetí dotace ve výši 841.000 Kč a přesun finančních 
prostředků z odboru nemovitostí a investic na odbor správní a vnitřních věcí ve výši 
750.000 Kč na financování zavedení procesního řízení Městského úřadu Bílina 
a sebehodnocení úřadu podle modelu CAF.  

 
289  
Rozpočtovou změnu č. 136/2010 – přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 603.000 Kč na 
činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně – právní ochrany dětí. 
 
290  
Rozpočtovou změnu č. 146/2010 – přijetí dotace z podprogramu Regenerace panelových 
sídlišť pro rok 2010 Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „RPS – Bílina, Teplické 
Předměstí II. etapa“ identifikační číslo EDS 117D512003296 ve výši 4.000.000 Kč. 
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291  
Rozpočtovou změnu č. 147/2010 – přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 1.080.000 Kč na 
veřejně prospěšné práce.  
 
292  
Rozpočtovou změnu č. 148/2010 – přesun finančních prostředků v rámci odboru nemovitostí 
a investic ve výši 2.000.000 Kč na opravu havarijního stavu střechy Hotelu U Lva s tím, že ve 
smlouvě o dílo mezi městem Bílina a dodavatelem bude garantována minimální patnáctiletá 
záruka. Zároveň pověřuje tajemníka městského úřadu, aby zajistil jednáním s dodavatelskou 
firmou o možnosti snížení ceny. 

 
293  
Rozpočtovou změnu č. 151/2010 – přijetí daru od Severočeských dolů, a. s., Chomutov, ve 
výši 300.000 Kč na územní rozvoj. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu města.  
 
294  
Rozpočtovou změnu č. 156/2010 – poskytnutí finančního daru ve výši jedné a půl měsíční 
odměny starostovi města.  

 
295  
Rozpočtovou změnu č. 156/2010 – poskytnutí finančního daru ve výši jedné a půl měsíční 
odměny místostarostovi města.  
 
296  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a Náboženskou obcí Církve československé 
husitské, Bílina, jejímž předmětem je deset kusů osobních počítačů HP de7100 pentium 3,4 
GHz, 512 MB, HDD 40 GB. Win XP prof. a deset kusů monitorů HP L 1502 15“ v celkové ceně 
20.000 Kč. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu města.  
 
297  
Opravu kotle v plavecké hale dle předložené cenové nabídky společnosti PORT tepelná 
technika, s. r. o., Teplice, varianta 3.  
 
298  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 25. srpna do 22. září 2010.  
 
 

IIIIII..  ssoouuhhllaassíí  
 

299   
S demolicí pásového dopravníku, dle návrhu předloženého společností PONTEX, s. r. o., 
Praha 4 (zastupující stavebníka Severočeské doly, a. s.). 

  
IIVV..  zzaammííttáá  

 
300  
Žádost paní Zdeňky Hánové a paní Marie Křížové o prodej pozemku p. č. 269/181 k. ú. Bílina.  
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VV..  rroozzhhooddlloo  
 

301  
Zrušit trvalé usnesení zastupitelstva města č. 57 ze dne 26. dubna 2007, kterým bylo 
starostovi města uloženo pravidelně vyžadovat kontrolu dodržování směrnice č. 04/2004 – 
Kontrolní systém prostřednictvím odboru interního auditu, s cílem zvýšení účinnosti této 
směrnice. 
 
302  
Zrušit trvalé usnesení zastupitelstva města č. 58 ze dne 26. dubna 2010, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo důsledně kontrolovat dodržování směrnice č. 04/2004 
– Kontrolní systém a v případě zjištění nedodržení směrnice provést příslušná opatření.   

 
303  
Zrušit trvalé usnesení zastupitelstva města č. 139, ze dne 25. června 2009, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo předkládat zastupitelstvu města přehled podaných 
žádostí o dotační tituly a jejich úspěšnost, a to za uplynulé kalendářní čtvrtletí. 

 
304  
Zrušit trvalé usnesení zastupitelstva města č. 218, ze dne 3. září 2009, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo předkládat průběžně členům zastupitelstva města 
materiály týkající se stavby „Lávka přes řeku Bílinu a silnici I/13“. 
 

 

VVII..  pprroojjeeddnnaalloo  
 

305  
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 22. září 2010, ve všech bodech.  

 
 

VVIIII..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  
 
306  
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města: paní Jitky Brejníkové, pana Oldřicha 
Bubeníčka a pana Pavla Prchala s tím, že na jednotlivé dotazy byla podána písemná odpověď.  
 
307  
Sdělení JUDr. Viktora Bradáče k doúčtování nákladů společnosti MV COVER, s. r. o., za 
koncert Rocková Bílina 2009, konaný dne 28. září 2009, včetně vyjádření advokátky Mgr. Ivy 
Frömlové a JUDr. Ing. Jiřího Pastora k této záležitosti.  
 
308  
Nabídku společnosti IMPULS Bílina, s. r. o., na převod investic vynaložených na rekonstrukci 
okružní křižovatky u nového vjezdu do obchodního centra Interspar, stavební ochranu 
Lukovského potoka a veřejné osvětlení za částku ve výši 2.467.336 Kč, na převod investic 
vynaložených na výstavbu nového ramene u nového vjezdu do obchodního centra za částku 
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ve výši 667.991 Kč s tím, že tato nabídka bude projednána po vypořádání pozemků kolem 
okružní křižovatky u Penny marketu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 
 
309  
Přehled projektových dokumentací k 15. září 2010, předložený vedoucím odboru 
nemovitostí a investic.   
  
310  
Informace odboru nemovitostí a investic k průběhu rekonstrukce kamenné kašny se sochou 
sv. Floriana na Mírovém náměstí v Bílině.  

 
311  
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 15. září 2010, včetně přehledu kontrol za rok 2010.  

 
312  
Informaci o zániku Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Bíliny dnem voleb 
do zastupitelstva města, to znamená dnem 15. října 2010.  
 
313  
Docházku členů zastupitelstva města na zasedáních Zastupitelstva města Bíliny ve volebním 
období 2006 – 2010.  
 

VVIIIIII..  ddooppoorruuččuujjee    
  

314   
Tajemníkovi městského úřadu vyplatit odměnu zaměstnancům městského úřadu, kteří se 
zúčastnili zasedání zastupitelstva města, včetně uklízeček, dle návrhu člena zastupitelstva 
města, pana Pavla Prchala. 

  
IIXX..  ssttaahhuujjee  zz  pprrooggrraammuu  

 
315  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/1 o výměře cca 60 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m2.   

 
 

Ověřovatelé zápisu: 
Mgr. Eva Böhmová   ______________________________ 
 
 
Milan Síba    ______________________________ 
 
 

 
Roman Šebek 

místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 


