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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 5. veřejného zasedání v roce 2008,  
které se uskutečnilo dne 19. června 2008   

 
Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: 

usnesení číslo ze dne uloženo termín splnění 

62 17. 04. 2008 tajemník 04. 09.  
114 17. 04. 2008 tajemník 04. 09.  
121 19. 06. 2008 tajemník 04. 09.  
120 19. 06. 2008 tajemník 23. 10.  
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  

  
 
120  
Tajemníkovi městského úřadu připravit systémové opatření podpory ledního hokeje pro rok 
2009.        taj – 23. 10. 
 
121  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit vypsání výběrového řízení na projektanta úvodní studie 
zástavby rodinných domků v lokalitě B11, Pražské Předměstí II „Pod Bořní“.  

taj – 04. 09.  
 

  

IIII..  sscchhvvaalluujjee  
 
 

122   
Prodej pozemkové parcely č. 144/4 o výměře 88 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 250,- Kč/m2 tj. 
22.000,- Kč, za účelem zřízení zahrádky. Kupujícími jsou manželé Milan a Martina 
Vondráčkovi, bytem v Bílině, Na Zámku 96.    
 
123  
a) Prodej ideální části parcely č. 1636/303 v rozsahu podílu 716/3476 odpovídající bytové 

jednotce č. 0897/001 v ul. Studentská čp. 897. Kupujícími jsou manželé Vladislav a Jana 
Šťastných, bytem v Bílině, Studentská čp. 897. 
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b) Prodej ideální části parcely č. 1636/303 v rozsahu podílu 598/3476 odpovídající bytové 
jednotce č. 0897/0021 v ul. Studentská čp. 897. Kupujícími jsou manželé František a 
Františka Englerovi, bytem v Bílině, Studentská čp. 897. 

c) Prodej ideální části parcely č. 1636/303 v rozsahu podílu 424/3476 odpovídající bytové 
jednotce č. 0897/003 v ul. Studentská čp. 897. Kupující je paní Jiřina Říhová, bytem 
v Bílině, Studentská čp. 897. 

d) Prodej ideální části parcely č. 1636/303 v rozsahu podílu 716/3476 odpovídající bytové 
jednotce č. 0897/004 v ul. Studentská čp. 897. Kupující je paní Eva Bínová, bytem v Bílině, 
Studentská čp. 897. 

e) Prodej ideální části parcely č. 1636/303 v rozsahu podílu 598/3476 odpovídající bytové 
jednotce č. 0897/005 v ul. Studentská čp. 897. Kupujícími jsou manželé František a Jana 
Edelmannovi, bytem v Bílině, Studentská čp. 897. 

f) Prodej ideální části parcely č. 1636/303 v rozsahu podílu 424/3476 odpovídající bytové 
jednotce č. 0897/006 v ul. Studentská čp. 897. Kupující je pan Ing. Jiří Laibl, bytem 
v Bílině, Pivovarská 695. 

  
124  
Záměr prodeje parcely č. 336/53 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 211 m2 k. ú.  Bílina 
nacházející se pod čp. 234 ul. Aléská, parcely č. 336/54 (zastavěná plocha a nádvoří) o 
výměře 210 m2 k. ú.  Bílina nacházející se pod čp. 235 ul. Aléská a parcely č. 336/55 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 210 m2 k. ú.  Bílina nacházející se pod čp. 236 ul. 
Aléská. 
 
125  
Záměr prodeje parcely č. 23/52 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 65,-
Kč/m2. 
 
126  
Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2372/169 o výměře cca 1500 m2 k. ú.  Bílina, za 
kupní cenu 100,- Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vypracovat geometrický 
plán pro rozdělení pozemku.  
 
127  
Záměr prodeje části pozemkové parcely (v areálu bývalé ZŠ Teplické Předměstí u pavilonu 
č. 2) č. 1683/96 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.    
 
128  
Záměr prodeje části pozemkové parcely (v areálu bývalé ZŠ Teplické Předměstí u pavilonu 
č. 3) č. 1683/96 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.    
 
129  
Záměr prodeje části parcely č. 1748/1 o výměře cca 55 m2 a části parcely č. 1758/1 o výměře 
cca 20 m2 obě k. ú.  Bílina, za kupní cenu 150,- Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní 
náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 
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130  
Záměr prodeje části parcely č. 2165 o výměře cca 800 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 100,-
Kč/m2 s tím, že si žadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení 
pozemku.    
 
131  
Záměr prodeje části parcely č. 269/1 o výměře cca 60 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 150,-
Kč/m2 s tím, že si žadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení 
pozemku.   
 
132  
Záměr směny části pozemků parc. č. 581/1 a parc. č. 581/2 v k. ú. Bílina ve vlastnictví SK SIAD 
Bílina za parc. č. 563/17, 580/1, 581/3 včetně objektu čp. 69, parc. č. 579/1 v k. ú. Bílina.  
 
133  
Záměr bezplatného převodu parcel č. 12/12 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 
532 m2, č. 12/21 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 291 m2, č. 13/2 (vodní 
plocha – koryto vodního toku umělé) o výměře 217 m2, části parcely č. 1186/2 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře cca 680 m2 a část parcely č. 1727/82 (ostatní plocha 
– ostatní komunikace) o výměře cca 80 m2 vše k. ú.  Bílina po dobu výstavby okružní 
křižovatky s tím, že si žadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 
oddělení pozemku.  
 
134  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene spočívající ve strpění 
umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (kabelová smyčka a pilíř hlavní 
domovní skříně nízkého napětí) dle přiloženého snímku. Nemovitost, k níž se věcné břemeno 
vztahuje, je část parcely č. 861/631 a část parcely 861/637 obě k. ú.  Bílina – Újezd. Věcné 
břemeno bude zřízeno za úplatu, a to formou jednorázové úhrady v částce 1000,-- Kč bez 
DPH.   Smlouva se uzavírá mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene a Městem Bílinou 
jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene.  Zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými a podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
135  
Návrh na pořízení Územního plánu sídelního útvaru Bílina. 
 
136  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o. Bílina, 
jejímž předmětem je poskytnutí účelového finančního příspěvku v celkové výši 450.000,- Kč 
s tím, že 300.000,- Kč je určeno na údržbu zeleně a 150.000,- Kč je určeno na ostrahu 
objektu, obojí pro rok 2008. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
137  
Rozpočtovou změnu č. 61/2008 – přijetí dotace na II. etapu Komunitního plánování ve výši 
621.121,- Kč. 
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138  
Rozpočtovou změnu č. 60/2008 – přesuny v rámci schváleného rozpočtu v kapitole 77.  
 
139  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a HC Draci Bílina, o. s., ve výši 
200.000,- Kč na pronájem ledové plochy v období září – prosinec 2008 a zároveň schvaluje 
rozpočtovou změnu č. 66/2008. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
140  
Rozpočtovou změnu č. 67/2008 – přesuny v rámci schváleného rozpočtu v kapitole 77 na 
akci oprava a odvodnění komunikace v Tyršově ulici. 
 
141  
Rozpočtovou změnu č. 69/2008 – přijetí účelové dotace na činnosti vykonávané obcemi 
s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ve výši 545.977,- Kč.  
 
142  
Rozpočtovou změnu č. 70/2008 – přijetí finančního příspěvku na činnosti Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce, ve výši 35.000,- Kč.  
 
143  
Rozpočtovou změnu č. 71/2008 – přijetí dotace na dávky sociální péče – příspěvky v hmotné 
nouzi a příspěvky pro zdravotně postižené, ve výši 4.000.000,- Kč.  
 
144  
Rozpočtovou změnu č. 72/2008 – přijetí dotace na dávky sociální péče – příspěvek na péči, 
ve výši 5.354.000,- Kč.  
 
145  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a společností Jaroslav Třešňák – Horova, 
Teplice, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého daru ve výši 100.000,- Kč na kulturní a 
sportovní akce pořádané městem Bílina. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 73/2008. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
146  
Rozpočtovou změnu č. 76/2008 – přesuny v rámci schváleného rozpočtu v kapitole 77 na 
akci rekonstrukce Mateřské školy M. Švabinského.  
 
147  
Závěrečný účet města v souladu se zněním § 17 zákona č. 250/2000 odst. 7 písm. b) 
s výhradami a s opatřeními k odstranění nedostatků s tím, že nejpozději do 27. 8. 2008 
budou členům finančního výboru předloženy dílčí zprávy k bodům č. 7 a č. 8 k návrhu 
nápravných opatření.  
 

148   
Čerpání dotací v celkové výši 20.400.000,- Kč na akci „Lávka přes řeku Bílinu a silnici I/13“ 
před jejich přijetím, z rozpočtu města.  



Usnesení ZM ze dne 19. června 2008  5 

 

149  
Žádost pana Jana Bezuchy o prominutí úroků z prodlení ve výši 50 %, tj. 19.319,50 Kč (15 % 
z dlužné částky od 19. 3. 1997 do zaplacení), za opožděně uhrazené dlužné nájemné za 
nebytový prostor na Pivovarském náměstí č. 1 – bývalá prodejna nápojů.  
 
150  
Úpravu „Zásad pro odměňování neuvolněných členů ZM Bílina“ v čl. IV, písm. b) nahrazením 
textu: b) Měsíční odměna je splatná čtvrtletně za tři uplynulé měsíce po skončení 
kalendářního čtvrtletí, za nový text písm. b) následovně: Měsíční odměna je splatná měsíčně. 
Zároveň schvaluje účinnost úpravy od 1. července 2008. 

  
151  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 9. dubna 2008 do 30. května 
2008. 
 

IIIIII..  zzaammííttáá  

  
 
152  
Žádost pana Josefa Svobody o snížení kupní ceny za prodej části pozemkové parcely 
č. 1683/96  o výměře cca 125 m2 k. ú.  Bílina.    
 
153  
Žádost pana Jana Ronge o prodej části parcely č. 1636/12 o výměře cca 50 m2 k. ú.  Bílina.    
 
154  
Žádost společnosti INEX INVEST CZ s. r. o. o snížení kupní ceny na prodej stavby stojící na 
parcelách č. 1729/15 a č. 1729/14 o celkové výměře cca 70 m2 k. ú. Bílina.  
 
155  
Žádost pana Bui Quang Khana o prodej části parcely č. 1194/1 o výměře cca 30 m2 a části 
parcely č. 1683/81 o výměře cca 30 m2 obě k. ú.  Bílina.    
 
156  
Nabídku firmy VIZAB Security Klášterec nad Ohří na možnost zakoupení detekčního rámu 
GATE 211 LCD pro město Bílina. 
 
 

IIVV..  vvyyddáávváá  
 
 
157  
Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2008, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků 
města Bíliny.  
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158  
Obecně závaznou vyhlášku města Bíliny č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství, vyjmenovaném v příloze č. 1 této vyhlášky.  
 
 

VV..  pprroojjeeddnnaalloo    
 
 
159  
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. června 2008, v bodech 1 – 17.   
 
 

VVII..  rruuššíí  
 
 
160  
Usnesení č. 85 ze dne 17. dubna 2008, kterým bylo schváleno 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. 
 
 

VVIIII..  nneezzaauujjaalloo  ssttaannoovviisskkoo  
 
 
161  
K nabídce firmy VYSTAT s. r. o. na pronájem prostor lékárny v areálu Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o. Bílina. 
 
162  
K uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě ze dne 21. 7. 2006 uzavřené mezi městem 
Bílina a manželi Třešňákovými.  
 

  

VVIIIIII..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí    
 
 
163  
Splnění usnesení č. 60, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo zajistit vypsání 
výběrového řízení na realitní agenturu na „Zajištění prodeje, pronájmu či návrhu na využití 
areálu bývalého pivovaru v Bílině, Pivovarské náměstí čp. 1“ 
 
164  
Splnění usnesení č. 61, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo předložit členům 
zastupitelstva města výzvu a zápis z výběrového řízení, včetně zápisů z rady města, na 
investiční akci „Rybníky Bezovka“. 
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165  
Splnění usnesení č. 117, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo předložit členům 
zastupitelstva města seznam zájemců o rekonstrukci lázní, se kterými bylo jednáno a kterým 
zájemcům byla poskytnuta exkluzivita. 
 
166  
Plnění trvalého usnesení č. 272/2006, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předkládat členům zastupitelstva města přehled podaných žádostí o dotační tituly a jejich 
úspěšnost. 
 

167   
Dotazy člena zastupitelstva města, pana Oldřicha Bubeníčka, s tím, že na jednotlivé dotazy 
byla podána ústní nebo písemná odpověď. 
  

168   
Informaci o hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. čtvrtletí roku 2008. 
 
169  
Žádost paní Kateřiny Bečičkové o zmírnění pokuty za porušení zákona č. 202/1990 Sb. o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů s tím, že zastupitelstvo 
města není kompetentní o zmírnění pokuty rozhodnout.  
 
170  
Informaci o postupu finančního odboru Městského úřadu Bílina ohledně žádosti paní Jitky 
Kubíčkové o prominutí poplatku z prodlení na poplatku za odpad.  

  
171  
Přehled čerpání neinvestiční dotace na zajištění provozu Ambulantní pohotovostní péče za 
I. čtvrtletí 2008. 
 

172   
Informaci vedoucího stavebního úřadu ohledně pozemků určených k zástavbě rodinných 
domků v lokalitě B11, Pražské Předměstí II „Pod Bořní“. 
 
173  
Informaci Ing. Františka Poživila – předsedy správní rady o. p. s. ohledně založení o. p. s. 
Bílinské lázně a uzavření Smlouvy o nájmu nemovitých věcí mezi o. p. s. Bílinské lázně a 
o. p. s. Via Vitae. 
 

174   
Zápis z kontrolního výboru ze dne 21. května 2008 a z 11. června 2008. 
 
175  
Zprávu o činnosti Městské policie Bílina za rok 2007, včetně doplnění.  
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IIXX..  ssttaahhuujjee  zz  pprrooggrraammuu    
 

  
176   
Uzavření dodatku č. 3 ke Kupní smlouvě ze dne 21. 7. 2006 uzavřené mezi městem Bílina a 
manželi Třešňákovými.  
 
177  
Žádost fotbalového oddílu SK SIAD Bílina o finanční krytí celé rekonstrukce škvárového hřiště 
na hřiště s umělým povrchem III. generace. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek  
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
Ing. Marcela Dvořáková   _________________________ 
 
 
 
MUDr. Helena Mikolášková   _________________________ 
 


