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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 

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..  uukkllááddáá  
 

218  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit, ve spolupráci s ředitelkou Městských technických 
služeb Bílina, úpravu smlouvy se společností ČEZ Teplárenská, a. s., jejímž předmětem je 
odběr tepla v areálu kasáren.      Taj. – prosinec 2010 

 
 

IIII..  sscchhvvaalluujjee  
 
219  
Rozpočtovou změnu č. 70/2010 – finanční pomoc na odstranění následků škod po povodních 
v celkové výši 300.000 Kč s tím, že 200.000 Kč bude zasláno na konto zřízené Severočeským 
sdružením obcí a 100.000 Kč bude poskytnuto na odstranění škod po povodních občanům 
města Bíliny. Zároveň pověřuje radu města rozdělením této částky mezi občany města, na 
základě jejich žádostí.  
 
220  
Rozpočtovou změnu č. 88/2010 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic 
o 4.004.000 Kč na předfinancování akcí „Zateplení a výměna oken MŠ Aléská, Švabinského 
a Síbova“.  
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221  
Rozpočtovou změnu č. 95/2010 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic 
o 5.291.000 Kč na akci „Zateplení objektu Za Chlumem 751“.  
 
222  
Rozpočtovou změnu č. 100/2010 – přijetí dotace ve výši 8.500.000 Kč na dávky sociální péče 
– příspěvky v hmotné nouzi a příspěvky pro zdravotně postižené. 
 
223  
Rozpočtovou změnu č. 101/2010 – přijetí dotace ve výši 10.853.000 Kč na dávky sociální 
péče – příspěvek na péči. 
 
224  
Rozpočtovou změnu č. 102/2010 – přijetí dotace ve výši 235.000 Kč na podporu projektu 
„Podpora terénní práce pro rok 2010“.  
 
225  
Rozpočtovou změnu č. 108/2010 – přijetí daru od společnosti ČEZ, a. s., v celkové výši 
1.400.000 Kč na akce:  
a) elektronický zámek a domácí telefon v DSPS ve výši 160.000 Kč, 
b) vybudování chodníků a altánu u DPS ve výši 300.000 Kč, 
c) vybudování zastávky MHD v ul. 5. května ve výši 140.000 Kč, 
d) oprava chodníků v Důlní ulici ve výši 300.000 Kč, 
e) generální oprava sociálního zařízení v LDN ve výši 300.000 Kč, 
f) zateplení a rekonstrukce šaten a sociálního zařízení FK Bílina ve výši 200.000 Kč. 
Zároveň pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.  

 
226  
Rozpočtovou změnu č. 110/2010 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic ve výši 2.000.000 Kč do rezerv na projektové dokumentace.  

 
227  
Rozpočtovou změnu č. 113/2010 – přesun finančních prostředků v rámci odboru nemovitostí 
a investic ve výši 1.100.000 tis. Kč na akci „Oprava kašny na Mírovém náměstí“.  
 
228  
Rozpočtovou změnu č. 115/2010 – přijetí daru od Severočeských dolů, a. s., Chomutov, na 
zhotovení nástěnného kalendáře města Bíliny na rok 2011. Podpisem darovací smlouvy 
pověřuje starostu města.  

  
229  
Prodej pozemku p. č. 2379/12 o výměře 1 480 m2 k. ú. Bílina, odděleného geometrickým 
plánem č. 2361-139/2010 z pozemku p. č. 2379/1 k. ú. Bílina, za kupní cenu 130 Kč/m2, 
navýšenou o náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu ve výši 3.780 Kč. Celková 
kupní cena pozemku činí 196.180 Kč. Kupujícími jsou manželé Josef a Helena Žejdlíkovi, 
bytem v Bílině, Východní 882/18. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
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230  
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 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.  
 

231  
Prodej ideální poloviny pozemku p. č. 2219/27 o celkové výměře 19 m2 k. ú. Bílina, za kupní 
cenu 100 Kč/m2, tj. 950 Kč. Kupujícím je pan Miroslav Suchý, bytem Nové Strašecí, 
Na spravedlnosti 995. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  

 
232  
Prodej pozemku p. č. 52 o výměře 97 m2 k. ú. Bílina - Újezd, za kupní cenu 250 Kč/m2, 
tj. 4.250 Kč. Kupujícím je paní Pavlína Rancová, bytem v Mostě, Maxe Švabinského 2663. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.    

 
233  
Prodej pozemku p. č. 1303/7 o výměře 24 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2, 
tj. 4.320 Kč. Kupujícími jsou manželé Petr a Miluše Čejkovi, bytem v Bílině, Antonína Sovy 
640. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.   

 
234  
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 manželé Josef a Irena Mejzlíkovi, bytem v Bílině, 
K. H. Máchy 65/1. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.    

 
235  
Prodej pozemku p. č. 2273/1 o výměře 2 065 m2 oddělený geometrickým plánem č. 2386-
73/2010 z pozemku p. č. 2273 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 413.000 Kč, 
s podmínkou bezúplatného věcného břemene dle návrhu stavebního úřadu. Kupujícími jsou 
manželé Jaroslav a Lenka Třešňákovi, bytem v Teplicích, Třebízského 3020. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města. Další část žádosti o prodej pozemku bude projednána na 
dalším zasedání zastupitelstva města.    

 
236  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/224 o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 
80 Kč/m2. 
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237  
Uzavření kupní smlouvy č. 91/10/4120 na výkup pozemku p. č. 1826/17 o výměře 16 m2 k. ú. 
Bílina za celkovou kupní cenu 4.100 Kč mezi Městem Bílinou jako kupujícím a Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávajícím. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
238  
Uzavření kupní smlouvy č. 004/10/4120 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových jako prodávajícím a městem Bílina jako kupujícím. Předmětem smlouvy je 
výkup pozemku p. č. 394 o výměře 160 m2, pozemku p. č. 395 o výměře 489 m2, pozemku p. 
č. 398/1 o výměře 133 m2 vše k. ú. Bílina – Újezd za celkovou kupní cenu ve výši 195.500 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.    
 

 
239  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2165/1 o výměře cca 150 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
120 Kč/m2 s tím, že si žadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 
oddělení pozemku.   
 
240  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1727/15 o výměře cca 120 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
120 Kč/m2, s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 
oddělení pozemku.   
 
241  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/96 o výměře 104 m2 a části pozemku p. č. 1683/96 o 
výměře 490 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 150 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní 
náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku.   

 
242  
Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 3144/7 o výměře 278 m2 odděleného 
geometrickým plánem č. 2327-394/2009.417-394/2009 z pozemku p. č. 3144/4 oba k. ú. 
Bílina.  

 
243  
Převedení movitého majetku v celkové pořizovací hodnotě 4.845 Kč do správy příspěvkové 
organizace MŠ Čapkova, k 1. říjnu 2010. 
 
244  
Převedení drobného dlouhodobého hmotného majetku – trampolíny, v hodnotě 30.750 Kč 
do správy příspěvkové organizace ZŠ Za Chlumem.  

 
245  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení paní Miroslavě 
Magaljasové za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
Poplatek z prodlení před zmírněním činil 596.726 Kč, po zmírnění činí 55.000 Kč. 
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246  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení paní Romaně 
Fischerové za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
Poplatek z prodlení před zmírněním činil 190.861 Kč, po zmírnění činí 19.175 Kč. 
 
247  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Ondřeje Láza  ve výši 62.529 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné.  
 
248  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Moniku Dunkovou ve výši 32.700 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné s tím, že pohledávka bude vedena na podrozvahové evidenci města.  
 
249  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Milana Petruláka ve výši 52.772 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné s tím, že pohledávka bude vedena na podrozvahové evidenci města.   

 
250  
Žádost pana Kameše a záměr na odstranění následků vytrvalých dešťů a zabezpečení svahu 
na pozemku p. č. 380/26.  
 
251  
Návrh ředitelky Městských technických služeb Bílina na likvidaci vozidel LIAZ 110.810 BOBR 
RZ: TPA 22-97 a LIAZ BOBR PRESS 13,6 RZ: TPA 78-51 sešrotováním. 

 
252  
Využití rezervního fondu Městských technických služeb Bílina na zakoupení dvou osobních 
vozidel.  
 
253  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 16. června do 4. srpna 2010.  
 
254  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a společností Servis Leasing, a. s., Praha, 
jejímž předmětem je přijetí deseti kusů počítačových sestav v celkové hodnotě 20.000 Kč. 
Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu města.  

 
 

IIIIII..  zzaammííttáá  
 

255  
Žádost pana Petra Fouska o prodej pozemku p. č. 910/2 a pozemku p. č. 911/4 k. ú. Bílina.  

 
256  
Žádost paní Ilony Láskové o prodej pozemku p. č. 1069/13 k. ú. Bílina. 
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IIVV..  vvyyddáávváá  
 

257  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 14/2010 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
s účinností od 1. ledna 2011, s roční sazbou 500 Kč a se změnou splatnosti druhé splátky na 
termín 30. 11. daného roku. 
  
258  
Obecně závaznou vyhlášku č. 15/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí se sazbou ve výši 
5.000 Kč na tři měsíce, s účinností od 1. října 2010. 

 
259  
Obecně závaznou vyhlášku č. 16/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity se sazbou ve 
výši 6 Kč za každé využité lůžko a den, s účinností od 1. října 2010.  

 
 

VV..  pprroojjeeddnnaalloo  
 

260  
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. srpna 2010 ve všech bodech.  

 
 

VVII..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  
 
261  
Plnění trvalého usnesení 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.  
 
262  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 158 ze dne 24. června 2010, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo prověřit smlouvu o odběru tepla v areálu kasáren 
a navrhnout další postup.  
 
263  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 205 ze dne 24. června 2010, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo zajistit, do zářijového zasedání zastupitelstva města, 
zpracování znaleckého posudku, včetně zaslání nabídky na přednostní odkoupení městského 
pivovaru České republice – ministerstvu kultury, dle zákona č. 20/1978 Sb., o státní 
památkové péči.  

 
264  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 206 ze dne 24. června 2010, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo zajistit, do zářijového zasedání zastupitelstva města, 
zpracovaní znaleckého posudku na objekt bývalých kasáren.   
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265  
Přehled čerpání neinvestiční dotace na zajištění provozu Ambulantní pohotovostní péče za 
období leden až červen 2010. 
  
266  
Informaci vedoucí odboru školství a kultury o konání technoparty ve dnech 13. – 14. srpna 
2010 v Bílině, na pozemcích SD, a.s..  
 
 

VVIIII..  ssttaahhuujjee  zz  pprrooggrraammuu  
 
 

267  
Nabídku společnosti IMPULS Bílina, s. r. o., na převod: 
- pozemku p. č. 2270/14 k. ú. Bílina, které jsou součástí nové stavby prodejny Interspar 

Bílina, 
- investic vynaložených na rekonstrukci okružní křižovatky u nového vjezdu do obchodního 

centra Interspar, stavební ochranu Lukovského potoka a veřejného osvětlení, 
- investic vynaložených na výstavbu nového ramene u nového vjezdu do obchodního 

centra. 
 

268  
Žádost pana Milana Šamonila o prodej části pozemku p. č. 920/1 k. ú. Bílina.  

 
 

VVIIIIII..  nneezzaauujjaalloo  ssttaannoovviisskkoo  
 

269  
K žádosti pana Romana Kozlovského o prodej pozemku p. č. 509/5 k. ú. Bílina. 
 
270  
K návrhu člena zastupitelstva města, pana Václava Mojžiše: z obcí postižených povodněmi 
v Ústeckém kraji vylosovat deset, kterým bude městem Bílina poskytnut finanční dar ve výši 
20.000 Kč. 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Václav Šlambora   ______________________________ 
 
 
Michal Mlej    ______________________________ 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 


