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Usnesení z 2. zasedání v roce 2014, 
které se uskutečnilo 10. dubna 2014 

_____________________________________ 
  

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

I. revokuje 
 

60  

Usnesení zastupitelstva města č. 24 z 13. února 2014, kterým byl schválen záměr prodeje 
pozemku p. č. 2221/2 o výměře 200 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2,viz usnesení 
č. 83. 
 

61  
Usnesení č. 166 z 5. září 2013, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy mezi městem 
Bílina jako prodávajícím a společností LORKOS, s. r. o., se sídlem Bílina, Sídliště u Nového 
nádraží 685/8 jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy byl prodej domu č. p. 462 v ulici 
Teplická a pozemkové parcely č. 1191 (zastavěná plocha) o výměře 559 m2 v k. ú. Bílina 
za kupní cenu, dle znaleckého posudku, která činí 1.500.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
byl pověřen starosta města. Usnesení se revokuje z důvodu nedodržení 6 měsíční lhůty 
stanovené pro uhrazení kupní ceny a podpisu smlouvy, viz usnesení č. 84. 
 

II. ukládá 
 

62  

Radě města odvolat pana Martina Bergera z funkce ředitele KC Kaskáda, a to na svém 
nejbližším zasedání. 
 

III. volí 
 

63  
Paní Miloslavu Uhrovou přísedící Okresního soudu v Teplicích, v souladu s § 64, 
odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů 
a o změně některých dalších zákonů. 
 

 

IV. schvaluje 
 

64  
Rozpočtovou změnu č. 41/2014 – přijetí dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 
700.000 Kč na zajištění Lékařské pohotovostní služby pro rok 2014.    
 

65  
Rozpočtovou změnu č. 43/2014 – přijetí dotace ve výši 1.776.000 Kč na zajištění výkonu 
pěstounské péče pro rok 2014. 
 

66  
Rozpočtovou změnu č. 46/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč 
z rezerv města – přebytku hospodaření, mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Podkrušnohorským gymnáziem Most, pracoviště Bílina, příspěvková organizace, jako 
příjemcem, na provozní náklady budovy gymnázia v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.      
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67  
Rozpočtovou změnu č. 49/2014 – přijetí části dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR ve výši 369.000 Kč na projekt „Integrované centrum prevence“. 
 
68  
Rozpočtovou změnu č. 53/2014 – navýšení finančních prostředků na investiční akci 
„Rekonstrukce zelené haly v Bílině“ ve výši 17.537.000 Kč z přebytku hospodaření. 
 
69  
Společenskou smlouvu společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, dle 
předloženého návrhu. 
 
70  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako poskytovatelem a občanským 
sdružením MOST K NADĚJI jako příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí finančního 
daru ve výši 130.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s provozem Linky duševní tísně v roce 
2014. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
71  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jiřím a Ludmilou 
Rosenkracovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/13 
o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.760 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
72  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Karlem a Marií 
Sochorovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/12 
o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.760 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
73  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Petrem a Marcelou 
Panuškovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku 
p. č. 927/25 o celkové výměře 23 m2 a prodej ideální poloviny pozemku p. č. 927/26 
o celkové výměře 23 m2 oba k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.760 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
74  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Janem a Soňou 
Luxovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku 
p. č. 927/25 o celkové výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 1.380 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
75  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Marií Kalabzovou jako 
kupující ideální poloviny pozemku p. č. 927/28 o celkové výměře 23 m2 a manželi Radkem 
a Monikou Schuranovými jako kupujícími ideální poloviny pozemku p. č. 927/28 o celkové 
výměře 23 m2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.760 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.    
 
76  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Václavem a Věrou 
Vokáčovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2219/6 
o výměře 18 m2 do podílového spoluvlastnictví za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.   
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77  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Josefem 
Opočenským jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1194/25 
o výměře 17 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 2.210 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
78  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 160/61 
o výměře 12 m2 odděleného z pozemku p. č. 160/15 k. ú. Bílina na základě geometrického 
plánu č. 2728-320/2013 za kupní cenu 2.190 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 32-
5965-2014. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
79  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Josefem 
a Helenou Žejdlíkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 2379/13 o výměře 1 031 m2 odděleného z pozemku p. č. 2379/1 k. ú. Bílina na základě 
geometrického plánu č. 2748-14042/2014 za kupní cenu 145 Kč/m2, tj. 149.495 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
80  
Uzavření smlouvy č. 156/13/4120 o bezúplatném převodu nemovitých věcí, a to pozemků 
p. č. 336/124 a p. č. 336/125 k. ú. Bílina. Smlouva se uzavírá mezi Českou republikou – 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2 – Nové město jako převodcem a městem Bílinou jako nabyvatelem.  
Zastupitelstvo města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.   
 
81  
Uzavření smlouvy č. 29/14/4120 o bezúplatném převodu nemovité věci, a to pozemku 
p. č. 269/353 k. ú. Bílina. Smlouva se uzavírá mezi Českou republikou – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha 2 – Nové město jako převodcem a městem Bílinou jako nabyvatelem.  Zastupitelstvo 
města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
82  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru z 06.03.2014 uzavřené mezi městem Bílina jako 
úvěrujícím a panem Jozefem Jurčou jako úvěrovaným, kdy předmětem dodatku je snížení 
úvěrové částky z fondu rozvoje bydlení ze 100.000 Kč na 50.000 Kč. Podpisem dodatku 
pověřuje starostu města. 
 
83  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2221/2 o výměře 200 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 145 Kč/m2 
s předkupním právem pro manžele Jaroslava a Zdenu Ptáčkových.  
 
84  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1191 o výměře 559 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je budova 
č. p. 462 (objekt občanské vybavenosti), Teplické Předměstí, za cenu obvyklou, která činí 
1.500.000 Kč, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí.   
 
85  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/202 o výměře 22 m2 k. ú.  Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 
90 Kč/m2. 
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86  
Záměr prodeje pozemků p. č. 927/4 o výměře 23 m2, p. č. 927/10 o  výměře 26 m2, 
p. č. 927/11 o  výměře 23 m2, p. č. 927/16 o  výměře 23 m2, p. č. 927/17 o  výměře 23 m2, 
p. č. 927/22 o  výměře 23 m2, p. č. 927/29 o  výměře 23 m2, p. č. 927/34 o  výměře 22 m2, 
ideální poloviny pozemku p. č. 927/35 o celkové výměře 22 m2, ideální poloviny pozemku 
p. č. 927/38 o celkové výměře 22 m2, p. č. 927/39 o  výměře 22 m2, p. č. 927/49 o  výměře 
22 m2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2. 
 
87  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2219/10 o výměře 18 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2. 
 
88  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2219/36 o výměře 19 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2. 
 
89  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2022/2 o výměře 21 m2, p. č. 2022/8 o výměře 11 m2 
a p. č. 2021/2 o výměře 76 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2. 
 
90  
Záměr směny části pozemku p. č. 1630/94 o výměře cca 1 369 m2 za část p. č. 1630/85 
o výměře cca 298 m2, část p. č. 1630/86 o výměře cca 339 m2 a pozemku p. č. 1630/95 
o výměře 48 m2 vše v k. ú. Bílina.  
 
91  
Záměr směny části parcely č. 2003/1 o výměře cca 670 m2 a p. p. č. 1997/4 o výměře 23 m2 
za p. p. č 2003/4 o výměře 5931 m2 vše v k. ú. Bílina s tím, že rozdíl ve výměrách pozemků 
bude finančně vypořádán. 
 
92  
Rozdělení finančních příspěvků sportovním organizacím na činnost na rok 2014, v souladu 
s Programem podpory sportu ve městě Bílina, kde je dle obecných ustanovení z celkové 
částky vyčleněno na grant na činnost sportovních subjektů 80 % celkového objemu, 
tj. 1.787.000 Kč. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a těmito organizacemi jako příjemcem: 
a) SanDoMon Bílina, o. s., ve výši 18.241 Kč, 
b) Atletický klub Bílina ve výši 476.533 Kč,  
c) AVZO – bikros + lodní modeláři ve výši 22.801 Kč, 
d) Fotbalový klub Bílina ve výši 376.210 Kč, 
e) Draci Bílina, o. s., ve výši 111.723 Kč, 
f) Klub rybolovné techniky ve výši 91.202 Kč, 
g) Lawen tenis klub Bílina ve výši 68.402 Kč, 
h) Motoklub Bílina ve výši 79.802 Kč, 
i) Shotokan karate-do Masopust ve výši 259.927 Kč, 
j) SK Favorit Bílina ve výši 18.241 Kč, 
k) SK SIAD Bílina ve výši 34.201 Kč,  
l) Sport team Bílina ve výši 13.681 Kč, 
m) Sportovní kuželkářský klub Bílina ve výši 15.961 Kč, 
n) TJ Sokol Bílina ve výši 57.001 Kč, 
o) Velosport team Bílina ve výši 27.361 Kč, 
p) ŠSK při ZŠ Lidická Bílina ve výši 76.383 Kč,  
q) ŠSK při Gymnáziu Bílina ve výši 39.330 Kč. 
Podpisem smluv pověřuje starostu města. 
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93  
Nabídku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod 
části pozemku p. č. 270/6 o výměře cca 260 m2 k. ú. Bílina.  

 

V. ruší 
 

94  

Usnesení č. 33 z 13. února 2014, kterým byl schválen záměr prodeje pozemku p. č. 269/71 
o výměře 247 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2.  
 

 

VI. zamítá 
 

95  

Nabídku společnosti České dráhy, a. s., na výkup pozemku p. č.  2190/22 o výměře 122 m2 

k. ú. Bílina za kupní cenu 55.000 Kč.   
 
 

VII. bere na vědomí 
 

96  

Dotaz člena zastupitelstva města, pana Oldřicha Bubeníčka, týkající se hrazení studia 
zaměstnancům městského úřadu a členům zastupitelstva z rozpočtu města, včetně odpovědi 
zpracované tajemníkem městského úřadu. 
 

97  

Převedení pozemku p. č. 484/2 o výměře 103 m2 k. ú. Bílina formou řádného vydržení podle 
ustanovení § 1091 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nemovitá věc 
se převádí do podílového spoluvlastnictví s tím, že vlastníkem ½ nemovité věci se stává paní 
Růžena Křížková a vlastníkem ½ nemovité věci se stávají manželé Ladislav a Růžena 
Křížkovi.   
 

98  

Podklady ředitele Kulturního centra Kaskáda, předložené v souvislosti s požadavkem člena 
zastupitelstva města, Ing. Petra Rosenkranze, týkající se především oprav vozidel v roce 
2013 v KC Kaskáda. 
 

99  

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 1/2014 provedené u příspěvkové organizace 
Kulturní centrum Kaskáda, včetně vyjádření ředitele a odboru interního auditu. 
 
100  
Zápis z jednání finančního výboru z 24.02.2014. 
 

101  

Zápis z jednání kontrolního výboru z 12.03.2014.  
 

102  

Zápis z jednání kontrolního výboru z 19.03.2014. 
 

103  

Závěr kontrolního výboru z provedené kontroly č. 2/2012 – kontrola vyúčtování havárie 
kanalizace a ČOV v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
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104  
Ústní informaci starosty města ohledně jednání vedených v souvislosti s obchvatem města, 
včetně varianty X. 
 
 

VIII. nezaujalo stanovisko 
 
105  

K materiálu č. 135 – rozpočtový výhled města Bíliny na roky 2015–2016. 
 
106  
K materiálu č. 204 – žádost SK HC Draci Bílina o poskytnutí finanční podpory 2. národní 
hokejové ligy v Bílině v roce 2014. 
 
107  
K materiálu č. 226 – postup rady města v souvislosti s výzvou k činnosti ve věci rozporu při 
akci „Havarijní rekonstrukce kanalizace v areálu HNsP“. 
 
108  
K návrhu na usnesení MUDr. Jiřího Závodského, člena zastupitelstva města, kterým by 
zastupitelstvo města doporučilo radě města s okamžitou platností pozastavit zadávání 
veřejných zakázek v hodnotě 50.000 Kč bez DPH a více, včetně zadávání specializovaných 
zakázek. 
 
109  
K činnosti rady města v samostatné působnosti za období od 05.02.2014 do 26.03.2014. 

 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  

Marie Merbsová     ______________________________ 
   
 
 
 
 
 

Pavel Pastyřík MSc. MBA    ______________________________ 
   
 
 
 
 
 

Josef Horáček  
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl  
místostarosta města 

 


