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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 6. veřejného zasedání v roce 2008,  
které se uskutečnilo v mimořádném termínu dne 7. července 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 (04. 09.) 
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..  sscchhvvaalluujjee  

  
 
178  
Uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě ze dne 21. 7. 2006 uzavřené mezi městem 
Bílina a manželi Třešňákovými (autobusové nádraží). Předmětem dodatku je prodloužení 
termínu k vydání stavebního povolení na stavbu „Obchodní centrum JTH“ a územního 
rozhodnutí na stavbu kruhové křižovatky u Plusu do 30. dubna 2008 a navýšení smluvní 
pokuty na částku 4.000.000,- Kč pro případ, že kupující nesplní dohodnutý termín zajištění 
pravomocného stavebního povolení. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
179  
Rozpočtovou změnu č. 86/2008 - přijetí dotace ve výši 4 mil. Kč od Ministerstva pro místní 
rozvoj na Regeneraci panelového sídliště Bílina, Za Chlumem - I. etapa. Zároveň schvaluje 
navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o 432.000,- Kč na tuto akci.   
 
180  
Bezplatný převod parcel č. 12/12 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 532 m2, 
č. 12/21 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 291m2, 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. 
Nabyvatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle.   
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181  
Záměr prodeje pozemků v k. ú. Bílina p. č. 1800/1 o výměře 2.259 m2 a p. č. 2195/1 o výměře 
2.398 m2, v k. ú. Chudeřice u Bíliny p. č. 60/1 o výměře 7.823 m2, p. č. 60/2 o výměře 
2.464 m2 a p. č. 217 o výměře 7.552 m2 za kupní cenu 40,- Kč/m2.  
 
 

  

IIII..  nneezzaauujjaalloo  ssttaannoovviisskkoo  

  
 
182  
K rozpočtové změně č. 84/2008 – navýšení podílu města na financování akce „Rekonstrukce 
škvárového hřiště kopané na hřiště s umělým povrchem III. generace“ na 8.000.000,- Kč.   
 
183  
K uzavření Dodatku č. 3 (návrh dle připomínek členů ZM) ke Kupní smlouvě ze dne 
21. 7. 2006 uzavřené mezi městem Bílina a manželi Třešňákovými (autobusové nádraží). 
Předmětem dodatku by bylo posunutí termínu pro zajištění Rozhodnutí o předčasném 
užívání či rozhodnutí o zkušebním provozu z 30. dubna 2008 na 30. dubna 2009 a pro 
zajištění Pravomocného kolaudačního rozhodnutí z 30. dubna 2008 na 31. července 2009.  
 
184  
K uzavření Dodatku č. 3 (návrh dle připomínek členů ZM) ke Kupní smlouvě ze dne 
21. 7. 2006 uzavřené mezi městem Bílina a manželi Třešňákovými (autobusové nádraží). 
Předmětem dodatku by bylo posunutí termínu pro zajištění Pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí z 30. dubna 2008 na 31. května 2009.  
 
185  
K dofinancování nákupu nového hasičského vozu z rozpočtu města, ve výši cca 2 miliony Kč, 
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů.  
 
 
 
 

Martin Liška 
člen zastupitelstva města 

Josef Horáček 
starosta města 

 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Zdeňka Hanzlíková   ___________________________ 
 
 
Milan Síba     ___________________________ 


