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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  99..  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  vv  rrooccee  22000088,,    

kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  ddnnee  2233..  řřííjjnnaa  22000088  

 

Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: 

usnesení číslo ze dne uloženo termín splnění 

63 17. 04. 2008 rada města 11. 12.  
257 23. 10. 2008 místostarosta 11. 12.  
258 23. 10. 2008 tajemník 11. 12.  
272 07. 12. 2006 tajemník trvalý (11. 12.) 

57 26. 04. 2007 starosta trvalý 

58 26. 04. 2007 tajemník trvalý 

 

 
 
 

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

II..  uukkllááddáá  
 

257  
Místostarostovi města svolat schůzku zástupců politických klubů ohledně obecně závazné 
vyhlášky města č. 12/2007 o umisťování a době provozu výherních hracích přístrojů 
v územním obvodu města Bílina a výsledky jednání sdělit členům zastupitelstva města na 
prosincovém zasedání zastupitelstva města.     MS – 11. 12.   
 
258  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit vypsání výběrového řízení na vybudování výtahů a na 
výměnu oken do částky 5 milionů Kč v domech se soustředěnou pečovatelskou službou. 
          Taj. – 11. 12.  
 

IIII..  rreevvookkuujjee  
 

259  
Část usnesení č. I/210 ze dne 4. září 2008, kterým byl schválen záměr prodeje podílů 
v čp. 752, 753, 754, 755 a 756, Za Chlumem, Teplické Předměstí, a parcely č. 1638 k. ú. Bílina 
z majetku města Bíliny do podílového spoluvlastnictví dle Občanského zákoníku:                             
a) při koupi podílu, jehož velikost bude odpovídat výměře bytu, bude pro výpočet ceny 

tohoto podílu použita částka 1.271 Kč/m2 (1.080 Kč + inflace)  
Viz usnesení č. 265. 
 

IIIIII..  sscchhvvaalluujjee  
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260  
Prodej parcely č. 1636/262 o výměře 24 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2 880 Kč. 
Kupující je paní Hana Chladná, bytem v Bílině, Alšova 239. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 
261  
Prodej parcely č. 1636/128  o výměře 22 m2 k. ú. Bílina za cenu 120 Kč/ m2, tj. 2 640 Kč. 
Kupujícím je pan Jiří Jelínek, bytem v Semilech, Textilní 550. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.    
 
262  
Záměr prodeje podílu o velikosti 405/5349 v čp. 395/4, ul. Fišerova, Mostecké Předměstí, 
Bílina spolu s podílem na zastavěné parcele č. 1768/2 k. ú. Bílina za cenu obvyklou.  
 
263  
Záměr prodeje parcely č. 31 o výměře 146 m2 a parcely č. 32/7 o výměře 75 m2 obě k. ú. 
Bílina-Újezd za kupní cenu 250 Kč/m2.    
 
264  
S ohledem na vysoký náklad na pořízení znaleckých posudků k ocenění pozemků zjištěných 
při digitalizaci a dalších pozemků bezúplatně přijatých, použití jako ceny reprodukční tyto 
základní ceny vycházející z posledních platných oceňovacích předpisů:  
- Orná půda, trvalý travní porost – 4,98 Kč/m2 
- Lesní plocha – 5 Kč/m2 
- Zahrada, ovocný sad – 60 Kč/m2 
- Zastavěná plocha a nádvoří – 150 Kč/m2 
- Ostatní plocha – 5 Kč/m2 
- Stavební pozemky – cena základní 150,00 Kč/m2 (bude použita v případě, že cena 

bezplatně přijatého stavebního pozemku nebude v platné cenové mapě stavebních 
pozemků města Bíliny uvedena) 

Zároveň schvaluje použití těchto sazeb i v případě bezúplatně nabytých pozemků, jestliže 
není v související dokumentaci k převodu majetku ocenění pozemků uvedeno. U stanovení 
těchto sazeb je dodržen účetní princip opatrnosti.  
 
265  
Záměr prodeje podílů v čp. 752, 753, 754, 755, 756, Za Chlumem, Teplické Předměstí, 
a parcely č. 1638 k. ú. Bílina z majetku města Bíliny do podílového spoluvlastnictví dle 
Občanského zákoníku: 
a) při koupi podílu, jehož velikost bude odpovídat výměře bytu, bude pro výpočet ceny 

tohoto podílu použita částka 1.080 Kč/m2.  
Vzhledem ke snížení částky za m2 nebude do této budovy městem Bílina dále investováno.  
Zároveň schvaluje doplnění kupní smlouvy o předkupní právo pro město Bílina, za stejných 
podmínek jako při prvním prodeji, a to po dobu 10 let.  
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266  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení paní Jarmile 
Havlíkové za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
Poplatek z prodlení před zmírněním činil 113.603 Kč, po zmírnění činí 14.875 Kč. 
 

267  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení panu Jaroslavu 
Paurovi za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
Poplatek z prodlení před zmírněním – zbylá část činil 257.858 Kč, po zmírnění činí – zbylá část 
29.345 Kč. 

 

268  
Neúčtovat poplatek z prodlení paní Štěpánce Šrámkové za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb. 
 
269  
Odpis pohledávky za paní Jaroslavu Mastnou za dlužný nájem za nebytové prostory 
v Komenského ul. č. 43/2 ve výši 45.723 Kč s příslušenstvím. Zároveň schvaluje další 
vymáhání pohledávek odborem nemovitostí a investic za paní Jaroslavu Mastnou všemi 
dostupnými prostředky po dobu jejich vymahatelnosti tak, aby městu nevznikly další náklady 
na nevymahatelné pohledávky za jmenovanou s tím, že po uplynutí desetileté lhůty bude 
případně podán návrh na odpis pohledávky.  
 
270  
Rozpočtovou změnu č. 144/2008 – přijetí účelové dotace na činnosti vykonávané obcemi 
s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ve výši 545.977 Kč.  
 
271  
Rozpočtovou změnu č. 145/2008 – přijetí neinvestiční dotace na konání voleb do krajského 
zastupitelstva ve dnech 17. – 18. října 2008, ve výši 315.000 Kč.  
 

272  

Rozpočtovou změnu č. 147/2008 – přijetí daru od společnosti ČEZ a. s. ve výši 160.000 Kč na 
výstavbu autobusové zastávky.  
 
273  
Rozpočtovou změnu č. 148/2008 – přijetí daru od společnosti ČEZ a. s. ve výši 900.000 Kč na 
vybudování kontejnerového stání a na nákup kontejnerů.  
 
274  
Rozpočtovou změnu č. 151/2008 – přijetí dotace od Ministerstva financí ČR ve výši 
10.100.000 Kč, na rekonstrukci škvárového hřiště. Zároveň schvaluje použití finančních 
prostředků z rozpočtu města na tuto akci, do doby poskytnutí dotace. 
 
 
 
275  
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Rozpočtovou změnu č. 152/2008 – přijetí podpory od Státního fondu životního prostředí ve 
výši 3.073.000 Kč, na zateplení a výměnu oken v mateřské škole Žižkovo údolí. Zároveň 
schvaluje použití finančních prostředků z rozpočtu města na tuto akci, do doby poskytnutí 
dotace. 
 
276  
Rozpočtovou změnu č. 153/2008 – přijetí dotace od Ministerstva financí ČR ve výši 
6.500.000 Kč na rekonstrukci mateřské školy M. Švabinského. Zároveň schvaluje použití 
finančních prostředků z rozpočtu města na tuto akci, do doby poskytnutí dotace. 
 

277  

Žádost paní Jiřiny Vojarové o prominutí smluvní pokuty ve výši 684.757 Kč za odkoupenou 
nemovitost ve Wolkerově ulici.  
 
278  
Záměr uhrazení finančních prostředků Hornické nemocnici s poliklinikou s. r. o. za náklady 
vynaložené za výměnu podlahové krytiny v některých ambulancích v celkové výši 165.891 Kč 
s tím, že ředitel Hornické nemocnice s poliklinikou s. r. o. bude v dalších obdobných 
případech postupovat dle nájemních smluv. Finanční odbor připraví rozpočtovou změnu. 
 
279  
Záměr poskytnutí finančního daru panu Janu Šámalovi na částečné pokrytí nákladů na 
rekonstrukci střechy kulturní památky „Husitská bašta“. Konkrétní částka bude zahrnuta do 
rozpočtu města na rok 2009 po předložení přesných nákladů na rekonstrukci.   
 
280  

Doplnění jednacího řádu Zastupitelstva města Bíliny o nový odstavec č. 11, v článku 9, ve 
znění: O hlasování, které probíhá veřejně a prostřednictvím hlasovacího zařízení, se pořizuje 
Záznam výsledku hlasování. Výsledky hlasování poskytne sekretariát členům zastupitelstva 
města na základě jejich žádosti, nejdříve však po ukončení zasedání zastupitelstva města.  
 

281  
Založení společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina s. r. o. se sídlem na adrese Zimní 
stadion Bílina, Litoměřická 904, Bílina, PSČ 418 01. 
Jediným zakladatelem společnosti bude město Bílina.  
Jednatelem společnosti bude: Mgr. Jan Davignon.  
Členy dozorčí rady společnosti budou: pan Václav Mojžíš, pan Pavel Prchal, pan Zdeněk 
Rendl jun.  
Základní kapitál společnosti bude činit 200.000 Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) a bude 
vytvořen peněžitým vkladem zakladatele. 
Předmětem podnikání (činnosti) společnosti bude: výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách č. 1 - 3 živnostenského zákona. 
Podpisem zakládací listiny pověřuje starostu města.  
 
 
282  
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Záměr vybudování domu pro seniory v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou s. r. o., 

v roce 2009. 

 
283  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 27. srpna 2008 do 1. října 2008. 

 

IIVV..  zzaammííttáá  
 

284  

Žádost paní Ivety Gabčové o prominutí poplatku z prodlení za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné, na základě usnesení zastupitelstva města č. I/7 ze dne 31. ledna 2002 a č. II/30 ze 
dne 15. února 2007. 

 

VV..  rroozzhhooddlloo  
 

285  
Vyhlásit pro rok 2009 výběrové řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města 
občanům a vlastníkům nemovitostí ve městě Bílina s tím, že z důvodu nedostatku finančních 
prostředků schvaluje úpravu Směrnice č. 05/2007 „Pravidla k poskytování a použití účelových 
finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území města Bílina“ v čl. 3 odst. 3 ve 
smyslu: Adresáty půjček z Fondu podle odst. 1 mohou být pouze fyzické osoby, které vlastní 
obytné budovy na území města a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle 
stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov použít.  

 

VVII..  ooddvvoolláávváá  
 

286  

Pana Pavla Takáče (HNHRM) z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny, 
na vlastní žádost.  

  

VVIIII..  vvoollíí  
 

287  

Pana Zdeňka Jirásko (HNHRM) členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny.  
 

 

VVIIIIII..  pprroojjeeddnnaalloo  

 
288  
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. října 2008, v bodech č. 1 až 9.  

IIXX..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  
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289  

Vyjádření místostarosty města k dotazu členky zastupitelstva města, Ing. Marcely Dvořákové. 
 
290  
Žádost paní Martiny Dosedělové o doplnění zámkové dlažby chodníku v Liptické ulici, včetně 
vyjádření vedoucího odboru nemovitostí a investic. Chodník bude opraven z rezerv na 
opravy chodníků v roce 2009.  
 

291  

Zprávu vedoucího odboru životního prostředí k dopisu MUDr. Ivany Fajfrové týkající se 
nepovolených skládek odpadů v lokalitě mezi sídlištěm Pražské Předměstí II a cestou na 
Bořeň.  
 
292  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 120, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo připravit systémové opatření podpory ledního hokeje pro rok 2009.  
 
293  
Plnění trvalého usnesení č. 272/2006, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předkládat na každé zasedání zastupitelstva města zprávu o činnosti oddělení rozvoje města.  
 
294  
Informaci vedoucího odboru dopravy o řešení dopravní situace ve městě Bílina formou 
okružních křižovatek.  
 
295  
Informaci starosty města a Mgr. Radomíra Johanny o možnosti sanace starého důlního díla 
v k. ú. Chotějovice.  
 
296  
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 15. října 2008. 
    
 

XX..  ssttaahhuujjee  zz  pprrooggrraammuu  

 

 
297  
Prodej parcely č. 85/1 o výměře 577 m2 k. ú. Bílina, čp. 38, ul. Komenského, Bílina a budov 
bez čp/če stojících na části parcely č. 85/1 o výměře cca 220 m2 k. ú. Bílina. 
 
 
 
 
298  
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Směnu pozemků mezi Městem Bílina a společností Severočeské doly a. s., se sídlem 
v Chomutově, Boženy Němcové 5359. Zároveň ukládá starostovi města jednat se společností 
Severočeské doly a. s. o možnosti pronájmu předmětných pozemků a prověření ocenění.  
 
299  

Žádost pana Trojovského a pana Darina Görnera o úpravu obecně závažné vyhlášky města 
č. 12/2007 o umisťování a době provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu 
města Bílina.  
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
pan Václav Mojžíš   _______________________________ 
 
 
 
 
pan Zdeněk Rendl jun.  _______________________________ 
 


