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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 3. veřejného zasedání v roce 2008,  
které se uskutečnilo dne 17. dubna 2008   

 
Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: 

usnesení číslo ze dne uloženo termín splnění 

60 17. 04. 2008 tajemník 14. 05. 
61 17. 04. 2008 tajemník 19. 06. 
62 17. 04. 2008 tajemník 04. 09.  
114 17. 04. 2008 tajemník 04. 09.  
63 17. 04. 2008 rada města 11. 12.  
272 07. 12. 2006 tajemník trvalý (19. 06.) 
57 26. 04. 2007 starosta trvalý 
58 26. 04. 2007 tajemník trvalý 
 

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

  

II..  uukkllááddáá  

 
60  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit vypsání výběrového řízení na realitní agenturu na 
„Zajištění prodeje, pronájmu či návrhu na využití areálu bývalého pivovaru v Bílině, 
Pivovarské náměstí čp. 1“.      Taj: 14. 05. 2008 
 
61  
Tajemníkovi městského úřadu předložit členům zastupitelstva města výzvu a zápis 
z výběrového řízení, včetně zápisů z rady města, na investiční akci „Rybníky Bezovka“.  
         Taj: 19. 06. 2008 
62  
Tajemníkovi městského úřadu nechat prověřit položkový rozpočet a fakturu na investiční 
akci „Rybníky Bezovka“ soudním znalcem.     Taj: 04. 09. 2008 
 
63  
Radě města předložit členům zastupitelstva města koncepci rozvoje Hornické nemocnice s 
poliklinikou s. r. o.        RM: 11. 12. 2008 
 

 
IIII..  sscchhvvaalluujjee  

 
64  
Prodej pozemkové parcely č. 341/19 o výměře 110 m2 a pozemkové parcely č. 341/27 o 
výměře 43 m2 k. ú. Bílina oddělené GP č. 2219-43/2008 z p. p. č. 341/23 k. ú. Bílina, za kupní 
cenu 150,- Kč/m2, tj. 22.950,- Kč. Kupujícími jsou manželé Blanka a Petr Eimanovi, bytem 
v Bílině, Zahradní 309 a manželé Věra a Petr Mojžíšovi, bytem v Bílině, Zahradní 309.  
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65  
Prodej pozemkové parcely č. 115/2, podíl o velikosti ½, k. ú. Bílina - Újezd, za cenu 200,-
Kč/m2, tj. 9.500,- Kč. Kupující je paní Jana Citráková, bytem v Bílině, Za Chlumem 756.  
 
66  
Prodej pozemkových parcel pod trafostanicemi za kupní cenu: 
p. č. 1692/2 o výměře 68 m2 v k. ú. Bílina - kupní cena 8.730,- Kč   
p. p. č. 1727/48 o výměře 28 m2 v k. ú. Bílina - kupní cena 3.600,- Kč 
p. p. č. 1683/18 o výměře 41 m2 v k. ú. Bílina - kupní cena 5.270,- Kč 
Kupujícím je společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8.  
 
67  
Prodej pozemkové parcely č. 1636/322  o výměře 338 m2 k. ú. Bílina oddělené GP č. 2216-
10/2008 z pozemkové parcely č. 1636/1 k. ú. Bílina, za kupní cenu 100,- Kč/m2, tj. 33.800,- 
Kč. Kupujícím je pan Jan Trojovský, bytem v Braňanech, Braňany 156.  
 
68  
Prodej pozemkové parcely č. 1727/92 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 
552 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2214-957/2008 a pozemkové parcely č. 1727/86 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 196 m2 vše k. ú. Bílina. Zároveň schvaluje prodej 
budovy bez čp a če (objekt občanského vybavení) stojící na  pozemkové parcele č. 1727/86 
k. ú. Bílina, vše za cenu, která pokryje náklady vzniklé městu s prodejem nemovitostí. 
Kupujícím je Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem, Horova 
1340/10.  
 
69  
Záměr prodeje p. p. č. 1636/303 o výměře 226 m2 k. ú. Bílina z majetku města Bíliny do 
podílového spoluvlastnictví. Zároveň schvaluje prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy a 
úhrady ceny podílů, a to do 31. 7. 2008. 
 
70  
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1683/162 o výměře 127 m2 k. ú. Bílina oddělené 
GP č. 2208-6/2008 z pozemkové parcely č. 1683/96, za kupní cenu 100,- Kč/m2.  
 
71  
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 144/4 o výměře 88 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 250,- 
Kč/m2, za účelem zřízení zahrádky.  
 
72  
Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1683/96 o výměře cca 900 m2 k. ú. Bílina, za kupní 
cenu 125,- Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vypracovat geometrický plán 
pro rozdělení pozemku.  
 
73  
Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1683/153 o výměře cca 1200 m2 k. ú. Bílina, za 
kupní cenu 125,- Kč/m2, s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický 
plán na oddělení pozemku.  
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74  
Záměr prodeje podílů v čp. 234, 235, 236 v ul. Aléská, 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 sazba 1 080,- Kč/m2,  
b) lhůta na přijetí nabídek je do 30. 6. 2008,  
c) ceny podílů musí být uhrazeny a kupní smlouvy uzavřeny do 60 dnů od schválení prodeje 

zastupitelstvem.  
d) podmínkou prodeje je současný prodej všech bytových jednotek v domě (všech podílů) 
e) koupi může požádat každý občan ČR nebo právnická osoba se sídlem v ČR 
f) při více zájemcích o podíl připadající na jednu bytovou jednotku má přednost koupě 

v pořadí: současný nájemník, ostatní 
 
75  
Výkup pozemkové parcely č. 958 o výměře 1.136 m2 k. ú. Bílina - Újezd, za kupní cenu 75,- 
Kč/m2, od paní Birgity Hánělové, bytem v Bílině, Za Chlumem 732. 
 
76  
Výkup pozemkové parcely č. 1826/15 o výměře 40 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 150,- Kč/m2, 

od pana Karla Švehly, bytem v Bílině, Skleničkova 11/13. 
 
77  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě, která slouží jako podklad k řízení před stavebním 
úřadem v Bílině a pro budoucí uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemena pro umístění 
zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně na části p. p. č. 1812 k. ú. Bílina.  
Smlouva se uzavírá mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, jako stranou budoucí oprávněná z věcného břemene a Městem Bílinou 
jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene.  Zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými.  
 
78  
Záměr prodeje, pronájmu či jiného využití areálu bývalého pivovaru v Bílině prostřednictvím 
realitní agentury, viz usnesení č. 60. 
 
79  
Záměr bezúplatného převodu staveb: „Bílina plavecká hala a jesle - odkanalizování“, „Horská 
ul. - kanalizace“, Zámecký rybník, Litoměřická ul. - kanalizace“, „Bílina Větrák – komunikace a 
IS pro stavby RD - kanalizace a vodovod“, „Kyselka I. etapa – kanalizace a čerpací stanice“, 
„Kyselka 2 kanalizace a čerpací stanice - prodloužení kanalizační stoky v ul. B. Němcové“, do 
majetku Severočeské vodárenské společnosti a. s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689. 
 
80  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení paní Ireně 
Bakosové za opožděně uhrazený nedoplatek vyúčtování služeb za rok 1999. 
Poplatek z prodlení před zmírněním -  zbylá část činila 70.649,- Kč, po zmírnění činí - zbylá 
část 1.026,- Kč. 
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81  
Neúčtovat poplatek z prodlení panu Zdeňku Janskému za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb za rok 1998. 
 
82  
Neúčtovat úroky z prodlení za opožděně uhrazenou přefakturaci za opravu bytu panu 
Miroslavu Kadeřábkovi. 
 
83  
Neúčtovat poplatek z prodlení za opožděně uhrazené dlužné nájemné a vyúčtování služeb 
panu Miroslavu Kadeřábkovi. 
 
84  
Zajištění plynulého předfinancování projektu „Sport a hry bez hranic!“, předkládaného 
v rámci programu ROP NUTS 2 Severozápad, prioritní osy 1, oblast podpory 1.2 „Podpora 
revitalizace a regenerace středních a malých měst“, z rozpočtu města ve výši cca 35 milionů 
Kč.  
 
85  
Zajištění plynulého předfinancování projektu „Rekonstrukce Mírového náměstí“, 
předkládaného v rámci programu ROP NUTS 2 Severozápad, prioritní osy 1, oblast podpory 
1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“, z rozpočtu města ve výši 
cca 60 mil. Kč.  
 
86  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o. Bílina, o 
poskytnutí půjčky ve výši 4 mil. Kč, na mzdy zaměstnanců a odvody z mezd zaměstnanců, 
v roce 2008, z důvodu pozdních plateb za výkony od zdravotních pojišťoven. 
 
87  
Bezúplatný převod přístroje pro zkoušení el. předmětů včetně softwaru, v celkové pořizovací 
hodnotě 25.388,- Kč, do majetku Městských technických služeb Bílina.  
 
88  
Rozdělení finančních příspěvků sportovním organizacím z Programu podpory sportu ve 
městě Bílina na rok 2008, dle návrhu komise pro školství, kulturu a sport.  
 
89  
Žádost spoluvlastníků domu Alšova čp. 229 o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na 
rok 2008 a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 21/2008 – poskytnutí půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení na rok 2008 ve výši 449.000,- Kč.  
 
90  
Přijetí dotace ve výši 10.500.000,- Kč na dávky sociální péče – příspěvky v hmotné nouzi a 
příspěvky pro zdravotně postižené a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 24/2008.  
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91  
Přijetí dotace ve výši 5.598.000,- Kč na dávky sociální péče – příspěvek na péči a zároveň 
schvaluje rozpočtovou změnu č. 25/2008.  
 
92  
Rozpočtovou změnu č. 30/2008 – navýšení rozpočtu na úhradu daně z příjmu právnických 
osob za obce ve výši 2.250.480,- Kč.  
 
93  
Rozpočtovou změnu č. 31/2008 - přijetí účelové dotace na výkon státní správy v oblasti 
sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností ve výši 275.194,- Kč.  
 
94  
Rozpočtovou změnu č. 32/2008 - přijetí účelové dotace na činnosti vykonávané obcemi 
s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 531.377,- Kč. 
 
95  
Rozpočtovou změnu č. 40/2008 - přijetí dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 
600.000,- Kč na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče na rok 2008.  
 
96  
Dodatek ke stávající Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na zabezpečení 
Ambulantní pohotovostní péče na rok 2008 mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou s. r. o., na rok 2008. 
 
97  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 6. února do 26. března 2008. 
 
 

IIIIII..  nneesscchhvvaalluujjee  

 
98  
Uzavření Dodatku ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů se společností ČSOB Asset 
Management, a. s.  
 
99  
Poskytnutí finančního příspěvku formou podpory de minimis společnosti Gyneka s. r. o. 
Bílina ve výši 150.000,- Kč, jako akontaci na leasingovou smlouvu, na modernizaci 
přístrojového vybavení gynekologicko-porodnické ambulance provozované v Bílině. 
 
 

IIVV..  zzaammííttáá  

 
100  
Žádost manželů Miroslava a Gabriely Adamcových o snížení kupní ceny za prodej pozemkové 
parcely č. 872/1 o výměře 499 m2 k. ú. Bílina.   
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101  
Žádost pana Ing. Jiřího Laibla o prodej p. p. č. 1636/304 k. ú. Bílina.   
 
102  
Žádost manželů Skuthanových o prodej části pozemkové parcely č. 2158 o výměře cca 
1.000 m2 k. ú. Bílina.   
 
103  
Žádost paní Markéty Marešové o prodej části pozemkové parcely č. 1630/2 o výměře cca 
3.500 m2 k. ú. Bílina.  
 
104  
Žádost pana Karla Macha o prodej objektu bez čp/če stojící na pozemkové parcele č. 1729/2 
o výměře 43 m2 k. ú. Bílina.  
 
 

VV..  rruuššíí  

 
 
105  
Usnesení č. II/16 ze dne 14. února 2008, kterým byl schválen záměr bezplatného převodu 
pozemkových parcel č. 2273/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 151 m2, 1727/93 
(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 306 m2, 1727/94 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 
254 m2, 1727/95 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 537 m2 vše k. ú. Bílina, dle geometrického 
plánu č. 2215-959/2008, do doby dokončení lávky přes řeku Bílinu a silnici I/13 s tím, že po 
realizaci stavby lávky by bezplatně převedl Ústecký kraj uvedené pozemky zpět do vlastnictví 
města.   
 
106  
Usnesení č. IV/310 ze dne 13. prosince 2007, kterým bylo schváleno uzavření dodatku 
přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městských technických služeb Bílina. Do 
správy majetku byla zařazena část pozemkové parcely č. 1683/96 o výměře cca 15 502 m2 

k. ú. Bílina. 
 
107  
Usnesení č. IV/302 ze dne 13. prosince 2007, kterým byl schválen záměr prodeje pozemkové 
parcely č. 1674/8 o výměře 1688 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou.  
 
 

VVII..  ooddvvoolláávváá  

 
 
108  
Pana Mgr. Radomíra Johannu z funkce člena Rady města Bíliny, na základě jeho písemné 
rezignace. 
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VVIIII..  vvoollíí  

 
109  
Pana Aleše Tallowitze (KSČM) členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny. 
 
110  
Pana Martina Lišku (ODS) členem Rady města Bíliny.  
 
 

VVIIIIII..  pprroojjeeddnnaalloo  

 
111  
Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 9. dubna 2008 v bodech 1 – 14.  
 
 

IIXX..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  

 
112  
Dotazy a připomínky členů Zastupitelstva města Bíliny, Ing. Marcely Dvořákové a pana 
Oldřicha Bubeníčka, včetně odpovědí na jednotlivé dotazy. 
 
113  
Plnění trvalého usnesení č. 272 ze dne 7. 12. 2006, kterým je uloženo tajemníkovi městského 
úřadu předkládat zastupitelům přehled podaných žádostí o dotační tituly a jejich úspěšnost.   
 
114  
Informaci o hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za rok 2007 s tím, že 
ukládá tajemníkovi městského úřadu předložit zastupitelstvu města přehled vynaložených 
finančních prostředků na údržbu domů a bytů ve vlastnictví města za rok 2007.  
          Taj: 04. 09. 2008 
115  
Zprávu o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bílina.  
 
116  
Zápis z kontrolního výboru ze dne 27. února, 19. března a 9. dubna 2008. 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 
Ověřovatelé: 
Jitka Brejníková   _________________________ 
 
 
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.  _________________________ 


