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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. veřejného zasedání v roce 2008  

konaného dne 14. února 2008   
 
 
Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: 

usnesení číslo ze dne uloženo termín splnění 

272 07. 12. 2006 tajemník trvalý (17. 04.) 
57 26. 04. 2007 starosta trvalý 
58 26. 04. 2007 tajemník trvalý 

 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY 
 

I. revokuje 
 

1  
Usnesení č. I/V b) ze dne 16. prosince 1999 ve smyslu: 
Zveřejnění prodeje zastavěných ploch pod trafostanicemi dle znaleckých posudků s tím, že 
společnost ponese veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy. 
b) pozemky – kupní smlouva:  pozemky p.č. 1692/2 - 68 m2, 1727/48 - 28 m2, 1683/18 - 41 
m2, 1674/4 - 11 m2 -  v k. ú. Bílina. 
 
2  
Usnesení č. I/1 ze dne 9. března 2000 ve smyslu: 
Prodej pozemků SČE, a.s., Děčín pod trafostanicemi: 

p.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 
p.p.č. 1674/4 o výměře 11 m2 v k. ú. Bílina - kupní cena 1.410,-- Kč. 

Celková kupní cena činí 19.010,-- Kč.  
 
3  
Usnesení č. I/189 i) ze dne 13. září 2007 ve smyslu: 
Zrušení schválení prodeje pozemkové parcely č. 927/40, v k. ú. Bílina, za cenu 90,- Kč/m2. 
Kupujícími jsou manželé Dušan a Věra Sinčákovi, bytem v Bílině, Litoměřická 861. 
 

 
II. schvaluje 

 
 
4  
Prodej pozemkové parcely č. 927/40 podíl o velikosti 1/2  k. ú. Bílina, za cenu 90,- Kč/m2, 
tj. 990,- Kč.  Kupujícími jsou Dušan a Věra Sinčákovi, bytem v Bílině, Litoměřická 861. 
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5  
Prodej pozemkové parcely č. 872/1  o výměře 499 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 200,- Kč/m2, 
tj. 99.800,- Kč. Kupujícími jsou manželé Miroslav a Gabriela Adamcovi, bytem v Bílině, 
Bezovka 42.    
 
6  
Prodej pozemkové parcely č. 1898/1 o výměře 337 m2  k. ú. Bílina, za kupní cenu 100,- 
Kč/m2, tj. 33.700,- Kč. Kupujícími jsou manželé Jindřich a Miluše Siedekovi, bytem v Bílině, 
Kyselská 422. 
 
7  
Prodej pozemkové parcely č. 341/26 o celkové výměře 75 m2 k. ú. Bílina, oddělené GP 
č. 2194-7039/2007 z p.p.č. 269/174 a 341/8 obě k. ú. Bílina, za cenu 150,- Kč/m2, tj. 11.250,- 
Kč. Kupujícími jsou manželé Radim a Kamila Vackovi bytem v Bílině, Mládežnická 377.  
 
8  
Prodej pozemkové parcely č. 2368/2 o celkové výměře 90 m2  k. ú. Bílina, oddělené GP 
č. 2198-211/2007 z p.p.č. 2368 k. ú. Bílina, za cenu 100,- Kč/m2, tj. 9.000,- Kč.  Kupujícími 
jsou manželé Pavel a Helena Reichlovi bytem v Bílině, Uhelná 243/3.  
 
9  
Prodej pozemkové parcely č. 269/75 o výměře 362 m2  k. ú. Bílina, za cenu 150,- Kč/m2, 
tj. 54.300,- Kč. Kupujícími jsou manželé Zdeněk a Milada Burešovi bytem v Bílině, 
Mládežnická 283.  
 
10  
Prodej pozemkové parcely č. 861/664 o výměře 260 m2 k. ú. Bílina – Újezd, oddělené GP 
č. 403-219/2007 z p.p.č. 861/384, za kupní cenu 10,- Kč/m2,, tj. 2.600,- Kč. Kupujícím je pan 
Pavel Hejhal bytem v Bílině, Fügnerova 254.     
 
11  
Záměr prodeje 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 

 
12  
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 341/19 o výměře 110 m2 a záměr prodeje části 
pozemkové parcely č. 341/23 o výměře cca 40 m2 obě k. ú. Bílina, za kupní cenu 150,- Kč/m2, 
s tím, že si žadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení 
pozemku.    
 
13  
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 115/2, podíl o velikosti ½, k. ú. Bílina - Újezd, za cenu 
200,- Kč/m2.  
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14  
Uzavření dodatku přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městských 
technických služeb Bílina. Ze správy majetku se vyřadí restaurace u koupaliště na Kyselce 
stojící na p.p.č. 1915 s čp. 189 pro Mostecké Předměstí.      
 
15  
Záměr prodeje 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 
záměr prodeje budovy bez čp a če (objekt občanského vybavení) stojící na  pozemkové 
parcele č. 1727/86 k. ú. Bílina, za cenu, která pokryje náklady vzniklé městu s prodejem 
nemovitostí.  
 
16  
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 bezplatně převede Krajský úřad Ústeckého 
kraje uvedené pozemky zpět do vlastnictví města.   
 
17  
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 stavbu 
plynárenského zařízení včetně příslušenství – Přeložka NTL plynovodu DN 150 v rámci 
Modernizace malometrážních bytů v Havířské ulici v Bílině. Smlouva se uzavírá mezi 
společností SČP Net, s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, která je zastoupena 
společností Severočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940 jako 
stranou budoucí oprávněný a Městem Bílinou jako stranou budoucí povinnou z věcného 
břemene.  Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými.   
 
18  
Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1194/1 k. ú. Bílina 
spočívající v právu oprávněného vstupovat a vjíždět na pozemky za účelem provozu, oprav, 
změn nebo odstraňování podzemního vedení veřejné komunikační sítě – televizního 
kabelového rozvodu uzavřené mezi Městem Bílinou, jako stranou budoucí povinnou 
z věcného břemene, vlastník pozemku a stavebník, a společností UPC Česká republika, a.s., 
se sídlem v Praze 4, Závišova 5, jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene.  
Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými.   
 
19  
Žádosti o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2008 dle požadované částky 
stavebníků a navyšuje stav fondu o částku 3.635.000,- Kč. Zároveň schvaluje rozpočtovou 
změnu č. 08/2008 – poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení ve výši  4.570.000,- Kč.  
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20  
Konečnou úpravu rozpočtu města Bíliny, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2008 
v této výši:  
  Příjmy   225.037.000,- Kč 
  Výdaje   310.649.000,- Kč  
  Financování    85.612.000,- Kč  
 
21  
Účast města Bíliny v programu prevence kriminality na rok 2008 s minimálním podílem 
města ve výši 20 % celkových nákladů.  
 
22  
Poskytnutí grantů z Programu podpory sportu – Grant na trenéra sportovní organizace na 
rok 2008 a uzavření smluv o dotaci mezi městem Bílina a organizacemi Atletický klub Bílina 
ve výši 72.000,- Kč, HC Draci Bílina ve výši 96.000,- Kč a Fotbalová škola Bílina ve výši 96.000,-
Kč.  
 
23  
Uzavření smlouvy o podmínkách provozování Ambulantní pohotovostní péče v Bílině na rok 
2008 mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou s. r. o. Bílina, s tím, že 
čtvrtletně bude zastupitelstvu města v roce 2008 předložen výkaz o zabezpečení a provozu 
ordinace APP a výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace APP.  
 
24  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní 
péče ve spádové oblasti města Bíliny na rok 2008 mezi městem Bílina a Ústeckým krajem.  
 
25  
Záměr vyčlenění rekreačních a sportovních zařízení z Městských technických služeb Bílina a 
vytvoření samostatné organizace s právní formou „společnost s ručením omezeným“. 
Přípravou záměru pověřuje místostarostu města pana Romana Šebka, ředitelku MTSB Ing. 
Olgu Roučkovou, Mgr. Radomíra Johannu a pana Milana Pecháčka a pana Mgr. Zdeňka 
Svobodu, Ph.D.  
 
26  
Zakoupení dvouosého svozového vozidla pro Městské technické služby Bílina formou 
leasingu, s finanční výpomocí společnosti Severočeské doly a. s. Chomutov, ve výši 
1.000.000,- Kč. 
 
27  
Komunitní plán města Bíliny na roky 2008 – 2010. 
 
28  
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny na rok 2008. 
 
29  
Činnost Rady města Bíliny v samostatné působnosti za období od 5. prosince 2007 do 
23. ledna 2008. 
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30  
Řádné zasedání zastupitelstva města v mimořádném termínu dne 28. února 2008, od 15,00 
hodin, kde jediným bodem programu budou Lázně Bílina Kyselka. 
 
 

III. rozhodlo 
 
 

31  
O pořízení nového Územního plánu města Bíliny 
 
32  
Pořizovatelem nového Územního plánu města Bíliny se stanovuje Úřad územního plánování 
v Bílině 

 
 

IV. určuje 
 
 

33  
Pana Milana Pecháčka, člena zastupitelstva města, pro spolupráci na pořízení nového 
Územního plánu města Bíliny.   

 
 

V. projednalo 
 

 
34  
Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 6. února 2008 v bodech 1 – 9.  

 
 

VI. zamítá 
 
 

35  
Žádost pana Jiřího Bully o prodej pozemkové parcely č. 704 o výměře 1459 m2 k. ú. Bílina.    
 
36  
Žádost Ing. Jiřího Seidla o prodej části pozemkové parcely č. 1683/153 a 1683/154  o výměře 
cca 1330 m2 k. ú. Bílina.    
 
37  
Žádost společnosti BYSS, spol. s r.o. o prodej pozemkových parcel č. 1748/6, 1729/15 a části 
pozemkových parcel 1729/1 a 1729/14 o výměře cca 650 m2 vše k. ú. Bílina, prodej budovy 
stojící na částech pozemkových parcel č. 1729/14 a 1729/15 k. ú. Bílina.  
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38  
Žádost pana Ivana Ováryho o prominutí části dluhu, nedoplatku kupní ceny za odkoupenou 
nemovitost, ve výši 60.000,- Kč.  
 
39  
Žádost HOSPICu o. p. s. v Mostě o financování části provozních nákladů v celkové výši 
100.000,- Kč. 
 
40  
Nabídku pana Miroslava Turka na zajišťování služby svozu objemného komunálního odpadu 
a provozování sběrného dvora. 
 

 
VII. nezaujalo stanovisko 

 
 
41  
K žádosti pana Vladislava Soukupa o prodej části pozemkové parcely č. 1758/1 k. ú. Bílina. 
 

 
VIII. bere na vědomí 

 
 

42  
Dotazy člena Zastupitelstva města Bíliny, pana Oldřicha Bubeníčka, a s tím, že na jednotlivé 
dotazy byla podána písemná odpověď.  
 
43  
Zápis z jednání lázeňské komise ze dne 14. ledna 2008. 

  
44  
Investiční záměr společnosti VIA VITAE o. p. s. na využití Lázní Bílina Kyselka. 
 
45  
Splnění usnesení č. 60/2007, kterým bylo vedoucí finančního odboru uloženo vypracovat 
interní pokyn k postupu stanovení úlevy na penále pro dlužníky místního poplatku za odpad. 

  
46  
Splnění usnesení č. 290/2007, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo zadat 
odboru nemovitostí a investic provedení soupisu všech projektových dokumentací v hodnotě 
nad 400.000,- Kč, včetně výběrových řízení.  
 

47   
Plnění trvalého usnesení č. 272/2006, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předkládat zastupitelům na každé zasedání přehled podaných žádostí o dotační tituly a jejich 
úspěšnost.  
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48  
Zápis z kontrolního výboru ze dne 30. ledna 2008, včetně přehledu provedených kontrol 
v roce 2007. 
 
49  
Zánik členství Ing. Michala Beňáka v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Bíliny, z důvodu 
úmrtí dne 9. ledna 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
Pan Pavel Prchal   ___________________________ 
 
 
 
Pan Zdeněk Rendl sen.   ___________________________ 


