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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  
 
 

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, 
které se uskutečnilo 13. února 2014 

_____________________________________ 
  

Z A S T U P I T E L S T V O   M Ě S T A 
 
 

I. revokuje 
 

1  

Usnesení zastupitelstva města č. 268 z 12. prosince 2013, kterým byl schválen záměr 
prodeje pozemku p. č. 2221/2 o výměře 200 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 145 Kč/m2, viz 
usnesení č. 24.    

 

II. schvaluje 
 
2  
Rozpočtovou změnu č. 10/2014 – navýšení finančních prostředků na výkon pěstounské péče 
v celkové výši 876.000 Kč z přebytku hospodaření. 
 
3  
Rozpočtovou změnu č. 11/2014 – přesun finančních prostředků v celkové výši 
55.123.000 Kč na realizaci nedokončených investičních akcí ze schváleného rozpočtu roku 
2013 do roku 2014. 
 
4  
Rozpočtovou změnu č. 15/2014 – navýšení neúčelové dotace ze státního rozpočtu na výkon 
státní správy o 806.700 Kč. 
 
5  
Rozpočtovou změnu č. 16/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 228.000 Kč 
z Programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a společností White Light I., o. s., jako příjemcem, na projekt "Co budeš 
dělat venku?!". Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
6  
Rozpočtovou změnu č. 16/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 359.000 Kč 
z Programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a PhDr. Slavomilem Fischerem, Ph.D., MBA, Ústí nad Labem, jako 
příjemcem, na projekt "Pracovní diagnostika, poradenství a pracovní rehabilitace". Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
7  
Rozpočtovou změnu č. 16 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská, Bílina, ve výši 68.000 Kč z 
Programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina na projekt „Komplexní péče o 
sociálně znevýhodněné žáky – rozšíření služeb SPC". 
 
8  
Rozpočtovou změnu č. 16 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 200.000 Kč z Programu 
podpory sociálního začleňování ve městě Bílina na projekt „Žijeme spolu 2014". 
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9  
Rozpočtovou změnu č. 17/2014 – navýšení rozpočtu Mateřské škole Síbova přesunem 
finančních prostředků ve výši 850.000 Kč z rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí, na 
úhradu nedoplatku vodného vzniklého havárií. 
 
10  
Rozpočtovou změnu č. 18/2014 – půjčky z fondu rozvoje bydlení, včetně odměny České 
spořitelně, a. s., v celkové výši 133.000 Kč, viz usnesení č. 36 a 37.  
11  
Rozpočtovou změnu č. 23/2014 – přesun finančních prostředků ve výši 1.500.000 Kč 
z rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí do rozpočtu odboru nemovitostí a investic 
na provedení opravy bazénu letního koupaliště Kyselka s tím, že na zhotovitele bude 
vypsáno výběrové řízení. 
 

12  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností DH MARGIN, 
s. r. o., se sídlem v Teplicích, Kladruby 93, jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemku p. č. 1090/2 o výměře 25 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 5.000 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.    
 

13  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností DH MARGIN, 
s. r. o., se sídlem v Teplicích, Kladruby 93, jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemku p. č. 2219/5 o výměře 18 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.    
 

14  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Vladislavem 
Soukupem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1758/7 o výměře 
241 m2 odděleného z pozemku p. č. 1758/1 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu 
č. 2735-8/2014, za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 48.200 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města.   
 
15  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Antonínem 
Lukáškem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 20 o výměře 
233 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 27.960 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
16  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Rudolfem Podholou 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 1636/155 
o celkové výměře 23 m2 a manželi Bohuslavem a Milenou Sadílkovými jako kupujícími, kdy 
předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 1636/155 o celkové výměře 
23 m2 za celkovou kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 2.990 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města.    
 
17  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Josefem Veselým 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 2219/19 
o celkové výměře 21 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 1.155 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města.  
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18  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Pavlem a Klaudií 
Teresou Malkovskými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 8 
o výměře 1 205 m2 a p. č. 9 o výměře 324 m2 vše k. ú. Jablonec u Libčevsi za kupní cenu 
22 Kč/m2, tj. 33.638 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
19  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Severočeskou 
vodárenskou společností, a. s., Teplice, jako kupujícím, jejímž předmětem je stavba Bílina – 
Litoměřická ul., gravitační kanalizační stoka  ČSOV – Litoměřická, přípojka NN. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
20  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 700.000 Kč 
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bílina na rok 2014, 
mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem a městem Bílina jako příjemcem. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
21  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 700.000 Kč 
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bílina na rok 2014, 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
jako příjemcem. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
22  
Uzavření smlouvy o podmínkách provozování lékařské pohotovostní služby ve spádové 
oblasti města Bílina a poskytnutí finanční dotace v celkové výši 960.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako 
příjemcem, na rok 2014. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
23  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako převodcem a KC Kaskáda jako 
nabyvatelem, kdy předmětem smlouvy je převod movitého majetku – informačního 
zvukového panelu v pořizovací ceně 473.887 Kč. Podpisem darovací smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
24  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2221/2 o výměře 200 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2.   
 
25  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2219/6 o výměře 18 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2. 
 
26  
Záměr prodeje pozemku p. č. 927/28 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2. 
 
27  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1194/25 o výměře 17 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2. 
 
28  
Záměr prodeje pozemku p. č. 927/12 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2. 
 
29  
Záměr prodeje pozemku p. č. 927/13 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2. 
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30  
Záměr prodeje pozemku p. č. 927/25 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2. 
 
31  
Záměr prodeje ideální poloviny pozemku p. č. 927/26 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní 
cenu 120 Kč/m2. 
 
32  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 12/1 o výměře cca 45 m2 a části pozemku p. č. 12/7 
o výměře cca 45 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 390 Kč/m2. 
 
33  
Záměr prodeje pozemku p. č. 269/71 o výměře 247 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2. 
 
34  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2379/1 o výměře cca 720 m2 k. ú.  Bílina za kupní cenu 
145 Kč/m2.  
 
35  
Záměr prodeje pozemku p. č. PK 125 o výměře 2 014 m2 a část pozemku p. č. PK 356 
o výměře cca 17 000 m2 k. ú. Jablonec u Libčevsi za kupní cenu 8,50 Kč/m2.  
 
36  
Žádost manželů Jany a Václava Králových o půjčku z fondu rozvoje bydlení na rok 2014 ve 
výši 30.000 Kč na zřízení ekologického topení v objektu v Bílině, Na Větráku 402/26. 
Podpisem smlouvy o poskytnutí půjčky pověřuje starostu města. 
 
37  
Žádost pana Jozefa Jurča o půjčku z fondu rozvoje bydlení na rok 2014 ve výši 50.000 Kč na 
obnovu fasády a ve výši 50.000 Kč na výměnu oken objektu v Bílině, Mostecká 416/13. 
Podpisem smlouvy o poskytnutí půjčky pověřuje starostu města. 
 
38  
Podání žádosti o dotaci Ministerstvu pro místní rozvoj ČR z podprogramu Regenerace 
panelových sídlišť pro rok 2014 na projekt Regenerace panelového sídliště – Bílina, Teplické 
Předměstí III. etapa a zároveň schvaluje finanční spoluúčast města ve výši 4.185.275 Kč. 
 
39  
Odeslání písemné nabídky Ministerstvu financí ČR na uplatnění předkupního práva na věci 
zdravotnické – Chiraston 519 MH – souprava zubní v celkové pořizovací ceně 23.484 Kč 
užívané Hornickou nemocnicí s poliklinikou Bílina, spol. s r. o., ke koupi za cenu 1 Kč, 
na základě smlouvy o bezúplatném převodu majetku zdravotnického zařízení do vlastnictví 
obce uzavřené dle zákona č. 91/1992 Sb. a dohody o zajištění závazků  a smlouvy o zřízení 
předkupního práva z 30.11.2005 mezi Fondem národního majetku České republiky 
a městem Bílina. 
 
40  
Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2014. 
 
41  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 04.12.2013 do 22.01.2014. 
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III. zamítá 
 

42  

Žádost paní Jany Chalupné – autoškola Jana Bílina o prodej pozemku p. č. 30 o výměře 
258 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny.  
 
 
43  
Žádost paní Ilony Láskové o prodej pozemku p. č. 1069/13 k. ú. Bílina. 
 
44  
Žádost pana Jana Šámala o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 4/2013 
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her pro provozovnou 
Husitská bašta, v ul. Komenského v Bílině. 
 
45  
Nabídku manželů Jaroslava a Lenky Třešňákových a Jaromíra Třešňáka na odkoupení 
pozemku p. č. 407/4 a p. č. 407/5 k. ú. Bílina. 
 
 

IV. bere na vědomí 
 

46  
Rezignaci Ing. arch. Vladimíra Volmana, zvoleného za B10, na mandát člena Zastupitelstva 
města Bíliny, a to k 21.01.2014. 
 
47  
Rezignaci Mgr. Magdaleny Závodské, zvolené za B10, na mandát členky Zastupitelstva 
města Bíliny, a to k 21.01.2014. 
 
48  
Prohlášení Ing. Richarda Hazdry (Severočeši.cz) členem Zastupitelstva města Bíliny 
k 22.01.2014, s náležitostmi složení slibu 13.02.2014.  
 
49  
Prohlášení MUDr. Jiřího Závodského (B10) členem Zastupitelstva města Bíliny k 22.01.2014, 
s náležitostmi složení slibu 13.02.2014.  
 
50  
Dotazy člena zastupitelstva města, Ing. Petra Rosenkranze s tím, že na jednotlivé dotazy 
byla podána písemná odpověď a dotazy člena zastupitelstva města, pana Pavla Prchala, na 
které byla podána ústní odpověď. 
 
51  
Dotaz člena zastupitelstva města, pana Oldřicha Bubeníčka, týkající se situace v bývalém 
azylovém zařízení Červený Újezd s tím, že na dotaz byla podána ústní odpověď. 
 
52  
Informace o srovnávací studii obchvatu města – varianta X. 
 
53  
Informaci tajemníka městského úřadu o změnách v oblasti odměňování členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků a zároveň rozhodlo ponechat výši odměn v dosavadní výši. 
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54  
Informaci hejtmana Ústeckého kraje ohledně doplnění přísedících Krajského soudu v Ústí 
nad Labem.  
 
55  
Návrh členky zastupitelstva města, paní Jitky Brejníkové, na zajištění bezbariérového 
přístupu do plavecké haly. 
 
56  
Zápis z jednání finančního výboru z 27.01.2014. 
 
57  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 29.01.2014. 
 
 

V. nezaujalo stanovisko 
 
58  

K materiálu č. 15 – Rozpočtový výhled města Bíliny na roky 2015–2016. 
 
 

VI. stahuje z programu 
 

59  

Žádost manželů Vlastimila a Moniky Procházkových o prodej pozemku p. č. 23/202 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny. 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Bc. Pavel Ryjáček v. r.      
 
 
 
 
 
Martin Liška v. r.      
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

 


