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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 2. veřejného zasedání v roce 2008,  

které se uskutečnilo v mimořádném termínu dne 28. 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 

 

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

 
I. revokuje 

 
50  
Usnesení zastupitelstva města č. I/1 ze dne 8. dubna 2002, kterým schválilo: 
Návrh „Stanov společnosti LBK, a.s.“ a „Zakladatelské smlouvy o založení obchodní 
společnosti LBK, a.s,  bez veřejné nabídky akcií“ (ve znění připomínek Ing. Jiřího Švejnohy 
k článku 18, odstavec 10 a k článku 20 odstavec 5 „stanov“, ve znění připomínek pana Aleše 
Porvise k článku 8, odstavec 1.20., k článku 13, odstavec 3.1. a k článku 13. odstavec 4 
„stanov“, a ve znění připomínek pana Aleše Porvise k článku III. odstavec 5, a k článku IV. 
odstavec 1, „zakladatelské smlouvy“). 
Podmínkou bylo zachování veřejné přístupnosti parcely p.č. 1951/1 v katastrálním území 
Bílina formou věcného břemene ve prospěch města Bílina.  
Zastupitelstvo pověřilo starostu města podpisem Zakladatelské smlouvy o založení obchodní 
společnosti LBK, a.s., a stanov společnosti LBK, a.s. 
 
51  
Usnesení zastupitelstva města č. II/24 ze dne 23. května 2002, kterým schválilo: 
Vklad majetku města (pozemky a budovy) do společnosti LBK, a. s.  

 
 

II. schvaluje 
 

52  
Založení obecně prospěšné společnosti Bílinské lázně o. p. s., se sídlem Bílina, Břežánská 
50/4. Jediným zakladatelem je město Bílina.  
Členy správní rady jsou: paní Naděžda Maurerová, pan Ing. František Poživil, pan Roman 
Šebek, pan Zdeněk Rendl ml., pan Josef Horáček a pan Milan Pecháček 
Členy dozorčí rady jsou: pan Michal Mlej, paní Mgr. Zdeňka Hanzlíková, pan Oldřich 
Bubeníček  
Zároveň schvaluje doplnění zakladatelské listiny v čl. 3 odst. 6: … a Zastupitelstvo města 
Bíliny. Podpisem zakládací listiny pověřuje starostu města.  
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53  
Vložení peněžitého vkladu Městem Bílina do obecně prospěšné společnosti Bílinské lázně 
o. p. s. ve výši 20 000,- Kč a vložení následujícího nepeněžitého vkladu do této společnosti: 
 
a) budovu č. p. 153 (objekt občanské vybavenosti) s pozemkovou parcelou č. 1949 

(zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 1.223 m2; obě tyto nemovitosti jsou 
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice na listu vlastnictví č. 10001 pro okres Teplice, obec Bílina a 
katastrální území Bílina, 
 

b) budovu č. p. 160 (objekt občanské vybavenosti) s pozemkovou parcelou č. 1953 
(zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 441 m2; obě tyto nemovitosti jsou 
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice na listu vlastnictví č. 10001 pro okres Teplice, obec Bílina a 
katastrální území Bílina, 

 
c) budovu č. p. 229 (objekt občanské vybavenosti) s pozemkovou parcelou č. 1947 

(zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 258 m2; obě tyto nemovitosti jsou 
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice na listu vlastnictví č. 10001 pro okres Teplice, obec Bílina a 
katastrální území Bílina, 

 
d) budovu č. p. 315 (objekt k bydlení) s pozemkovou parcelou č. 1952 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o celkové výměře 370 m2; obě tyto nemovitosti jsou zapsané v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Teplice na listu vlastnictví č. 10001 pro okres Teplice, obec Bílina a katastrální území 
Bílina, 

 
e) budovu bez čp/če (objekt občanské vybavenosti) s pozemkovou parcelou č. 1950 

(zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 50 m2; obě tyto nemovitosti jsou zapsané 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Teplice na listu vlastnictví č. 10001 pro okres Teplice, obec Bílina a katastrální 
území Bílina, 

 
54  
Znění smlouvy o nájmu nemovitých věcí dle varianty 2, která spočívá v možném vrácení 
zaplaceného nájemného formou účelové dotace. 
Předmětem smlouvy jsou budovy a pozemky v areálu Lázní Kyselka: 
 
a) budova č. p. 153 (objekt občanské vybavenosti) s pozemkovou parcelou č. 1949 

(zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 1.223 m2; obě tyto nemovitosti jsou 
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice na listu vlastnictví č. 10001 pro okres Teplice, obec Bílina a 
katastrální území Bílina, 

 
b) budova č. p. 160 (objekt občanské vybavenosti) s pozemkovou parcelou č. 1953 

(zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 441 m2; obě tyto nemovitosti jsou 
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zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice na listu vlastnictví č. 10001 pro okres Teplice, obec Bílina a 
katastrální území Bílina, 

 
c) budova č. p. 229 (objekt občanské vybavenosti) s pozemkovou parcelou č. 1947 

(zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 258 m2; obě tyto nemovitosti jsou 
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice na listu vlastnictví č. 10001 pro okres Teplice, obec Bílina a 
katastrální území Bílina, 

 
d) budova č. p. 315 (objekt k bydlení) s pozemkovou parcelou č. 1952 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o celkové výměře 370 m2; obě tyto nemovitosti jsou zapsané v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Teplice na listu vlastnictví č. 10001 pro okres Teplice, obec Bílina a katastrální území 
Bílina, 

 
e) budova bez čp/če (objekt občanské vybavenosti) s pozemkovou parcelou č. 1950 

(zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 50 m2; obě tyto nemovitosti jsou zapsané 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Teplice na listu vlastnictví č. 10001 pro okres Teplice, obec Bílina a katastrální 
území Bílina, 

 
55  
Spoluúčast města Bíliny na finanční krytí projektu „Regenerace sídliště Za Chlumem I. etapa“ 
ve výši 30 % celkových nákladů. 
 
56  
Projekt „Regenerace sídliště Za Chlumem I. etapa“, který spočívá v obnově centrální části 
sídliště - veřejné osvětlení, malé dětské hřiště, výstavba parkoviště, úprava porůzných 
povrchů, úprava zeleně a obnova podloubí u obchodů.  

 
 

III. neschvaluje 
 
 

57  
Uzavření smlouvy o exkluzivitě se společností VIA VITAE o. p. s., která by spočívala v omezení 
města Bíliny (jako vlastníka areálu lázní Kyselka) uzavírat s dalšími potencionálními zájemci 
jakýkoli smluvní vztah. 
 
58  
Stanovení placení nájemného za pronájem budov a pozemků v areálu Lázní Bílina ročně. 
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IV. bere na vědomí 
 
 
59  
Informaci starosty města o ukončení pracovního poměru dohodou s panem Petrem Máchou, 
který byl pověřen řízením Kulturního centra Kaskáda, ke dni 19. 2. 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města  

 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
Mgr. Radomír Johanna  ___________________________ 
 
 
 
Štefan Nagy    ___________________________ 


