
Usnesení ZM ze dne 4. září 2008  1 

 

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 ze 7. veřejného zasedání v roce 2008,  

které se uskutečnilo dne 4. září 2008  

 

Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: 

usnesení číslo ze dne uloženo termín splnění 

120 19. 06. 2008 tajemník 23. 10.  
63 17. 04. 2008 rada města 11. 12.  
272 07. 12. 2006 tajemník trvalý (23. 10.) 

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. schvaluje 

 
186  
Prodej pozemkové parcely č. 2372/222 o výměře 1.602 m2 oddělené geometrickým plánem 
č. 2236-166/2008 z parcely č. 2372/169 obě k. ú. Bílina, za cenu dle obálkové metody ve výši 
404.044 Kč navýšenou o náklady vynaložené na vypracování geometrického plánu ve výši 
3.570 Kč, tj. celkem 407.614 Kč. Kupujícím je pan Karel Mach bytem v Bílině, Za Chlumem 
797.  Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
187  
Prodej parcely č. 23/52 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 65 Kč/m2, 
tj. 1.430 Kč. Kupujícím je paní Věra Rybínová, bytem v Bílině, M. Švabinského 644. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
188  
Prodej pozemkové parcely č. 1636/323  o výměře 4 m2 oddělené geometrickým plánem 
č. 2228-1104/2008 z pozemkové parcely č. 1636/1 obě k. ú. Bílina, za kupní cenu 100 Kč/m2, 
tj. 400 Kč. Kupujícími jsou manželé Petr a Petra Rosenkranzovi, bytem v Bílině, Za Chlumem 
813. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.    
 
189  
Prodej pozemkové parcely č. 1683/163 o výměře 900 m2 oddělené geometrickým plánem 
č. 2229-986/2008 z pozemkové parcely č. 1683/96 obě k. ú. Bílina, za kupní cenu 125 Kč/m2, 
tj. 112.500 Kč. Kupujícím je pan Tomáš Peterka, bytem v Teplicích, Bořivojova 3130. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.   
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190  
Prodej pozemkové parcely č. 1683/162 o výměře 127 m2 oddělené geometrickým č. 2208-
6/2008 z pozemkové parcely č. 1683/96 obě k. ú. Bílina za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. 12.700 
Kč. Kupujícím je pan Josef Svoboda, bytem v Bílině, Teplická 107/55. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
191  
Prodej parcely č. 2165/2 o výměře 829 m2 k. ú. Bílina oddělené geometrickým plánem 
č. 2233-91/2008 z parcely č. 2165 díl (a), 2167/1 díl (b) a 2171 díl (c) vše k. ú. Bílina, za kupní 
cenu 100 Kč/m2, tj. 82.900 Kč. Kupujícími jsou manželé Petr a Petra Skuthanovi, bytem 
v Bílině, Antonína Sovy 626. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  Zároveň 
schvaluje uzavření dodatku přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městských 
technických služeb Bílina, kterým bude ze správy majetku vyřazena parcela č. 2165 díl (a) o 
výměře 818 m2 k. ú. Bílina oddělená geometrickým plánem č. 2233-91/2008 z parcely 
č. 2165, k. ú. Bílina. 
 
192  
Prodej 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, tj. 899.840 Kč. Kupujícím je 
Ústecký kraj, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/4. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
193  
Prodej pozemkové parcely č. 1683/160 o výměře 1.171 m2 k. ú. Bílina oddělené 
geometrickým plánem č. 2121-1108/2006 z pozemkové parcely č. 1683/96 k. ú. Bílina, 
za kupní cenu 125 Kč/m2, tj. 146.375 Kč. Kupujícím je spol. SOMET CZ s. r. o., se sídlem 
v Hradci Králové, Střelecká 45/2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.      
 
194  
Prodej pozemkové parcely č. 1683/159  o výměře 990 m2 k. ú. Bílina oddělené geometrickým 
plánem č. 2121-1108/2006 z pozemkové parcely č. 1683/96 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
125 Kč/m2, tj. 123.750 Kč. Kupujícím je spol. SORTING Solutions s. r. o., se sídlem v Bílině, 
Želivského 53/5. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.      
 
195  
Prodej parcely č. 1748/9 o výměře 56 m2 oddělené z parcely č. 1748/1 a parcely č. 1758/5  o 
výměře 24 m2 oddělené z parcely č. 1758/1 vše k. ú. Bílina dle geometrického plánu č. 2234-
925/2008, za kupní cenu 150 Kč/m2, tj. 12.000 Kč. Kupujícím je pan Vladislav Soukup, bytem 
v Bílině, Palackého 130. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.     
 
196  
Záměr prodeje parcely č. 1636/262 o výměře 24 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2. 
 
197  
Záměr prodeje objektu bez čp/če  s parcelou č. 1729/2  o výměře 43 m2 k. ú. Bílina, za cenu 
obvyklou.  
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198  
Záměr prodeje části parcely č. 937/58 o výměře cca 45 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
180 Kč/m2, s tím, že si žadatelé nechají na své náklady vypracovat geometrický plán pro 
rozdělení pozemků.   
 
199  
Záměr prodeje parcely č. 2220 o výměře 350 m2 a parcely č. 2225 o výměře 332 m2 obě k. ú. 
Bílina za cenu 130 Kč/m2.    
 
200  
Záměr prodeje části parcely č. 1748/1  o výměře cca 9,5 m2 k. ú. Bílina za cenu 120 Kč/ m2 
s tím, že si žadatel nechá na své náklady vypracovat geometrický plán pro rozdělení 
pozemků.   
 
201  
Záměr prodeje parcely č. 1636/128  o výměře 22 m2 k. ú. Bílina za cenu 120 Kč/ m2.    
 
202  
Záměr směny pozemků v k. ú. Bílina p. č.  160/54 o výměře 51 m2, v k. ú. Chudeřice u Bíliny 
p. č.  251/17 o výměře 35 m2, v k. ú. Jenišův Újezd p. č.  328/11 o výměře 511 m2, p. č.  
350/18 o výměře 11.874 m2, p. č.  350/19 o výměře 1.864 m2, p. č.  372/7 o výměře 
15.192 m2, p. č.  372/18 o výměře 498 m2, p. č.  439/6 o výměře 350 m2, p. č. 559 o výměře 
3.208 m2, p. č. 949 o výměře 3.615 m2, p. č.  1242/1 o výměře 4.763 m2, p. č.  1278/1 o 
výměře 1.414 m2, p. č.  1278/3 o výměře 40 m2, p. č.  1278/6 o výměře 94 m2, p. č.  1278/7 o 
výměře 13.464 m2, p. č. 1279 o výměře 423 m2, p. č.  1280/2 o výměře 1.847 m2, p. č.  
1282/5 o výměře 45 m2, p. č.  1283/10 o výměře 68 m2, k. ú. Břežánky p. č.  346/3 o výměře 
37 m2, p. č.  346/4 o výměře 520 m2, p. č.  346/5 o výměře 112 m2, p. č.  361/9 o výměře 
160 m2, p. č.  361/10 o výměře 235 m2, p. č.  361/11 o výměře 344 m2, s tím, že si žadatelé 
nechají na své náklady zpracovat znalecké posudky na předmětné pozemky, na základě 
kterých dojde k finanční kompenzaci.  
 
203  
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Městem Bílinou jako stranou 
povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně 4, 
ul. Teplická 874/8, jako stranou oprávněnou z věcného břemene.  Zároveň souhlasí 
s podmínkami v těchto smlouvách stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.    
 
204  
Uzavření smlouvy darovací mezi Městem Bílinou jako převodcem a Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR jako nabyvatelem, jejímž předmětem je bezplatný převod pozemkové parcely 
č. 12/12 (ostatní plocha – manipulační plocha) o celkové výměře 532 m2, pozemkové parcely 
č. 12/21 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o celkové výměře 291 m2, pozemkové parcely 
č. 13/3 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé) o celkové výměře 65 m2 oddělené GP 
č. 2235-995/2008 z pozemkové parcely č. 13/2, pozemkové parcely č. 1186/11 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o celkové výměře 914 m2 oddělené geometrickým plánem 
č. 2235-995/2008 z pozemkové parcely č. 1186/2 díl (a) a z pozemkové parcely č. 1727/82 díl 
(b)vše k. ú. Bílina po dobu výstavby okružní křižovatky. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
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205  
Prodej budovy v ul. Aléská 234 - 236 spolu se zastavěnými pozemky č. 336/53, 336/54 a 
336/55 do podílového spoluvlastnictví: 
a) podíl 622/19320 odpovídající bytu číslo 234/002, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Roman a Eva Sádlovi 
kupující: manželé Roman a Eva Sádlovi, bytem: Aléská 234, Bílina 

 
b) podíl 355/19320 odpovídající bytu číslo 234/003, výměra 35,5 m2, 

cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Vladislav Vinter 
kupující: pan Vladislav Vinter, bytem: Aléská 234, Bílina 
 

c) podíl 633/19320 odpovídající bytu číslo 234/004, výměra 63,3 m2, 
cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  František a Jana Válkovi 
kupující: manželé František a Jana Válkovi, bytem: Aléská 324, Bílina 
 

d) podíl 622/19320 odpovídající bytu číslo 234/005, výměra 62,2 m2, 
cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Anna Švejnohová  
kupující: paní Anna Švejnohová, bytem: Aléská 234, Bílina 
 

e) podíl 355/19320 odpovídající bytu číslo 234/006, výměra 35,5 m2, 
cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Věra Kaufmannová  
kupující: paní Věra Kaufmannová, bytem: Aléská 234, Bílina 

 
f) podíl 633/19320 odpovídající bytu číslo 234/007, výměra 63,3 m2, 

cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Blanka Šounová    
kupující: paní Blanka Šounová, bytem: Aléská 234, Bílina 

 
g) podíl 622/19320 odpovídající bytu číslo 234/008, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Josef a Jana Janouškovi 
kupující: manželé Josef a Jana Janouškovi, bytem: Aléská 234, Bílina 

 
h) podíl 355/19320 odpovídající bytu číslo 234/009, výměra 35,5 m2, 

cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Helga Bobowitschová 
kupující: paní Helga Bobowitschová, bytem: Aléská 234, Bílina 

 
i) podíl 633/19320 odpovídající bytu číslo 234/010, výměra 63,3 m2, 

cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  František Ježek   
kupující: pan František Ježek, bytem: Aléská 234, Bílina 
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j) podíl 622/19320 odpovídající bytu číslo 234/011, výměra 62,2 m2, 
cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Monika Mášová 
kupující: paní Monika Mášová, bytem: Aléská 234, Bílina 

 
k) podíl 355/19320 odpovídající bytu číslo 234/012, výměra 35,5 m2, 

cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Lenka Masařová 
kupující: paní Lenka Masařová, bytem: Aléská 234, Bílina 

 
l) podíl 633/19320 odpovídající bytu číslo 235/001, výměra 63,3 m2, 

cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Josef a Jana Nimsovi 
kupující: manželé Josef a Jana Nimsovi, bytem: Aléská 235, Bílina 

 
m) podíl 622/19320 odpovídající bytu číslo 235/002, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Dana Cuprová 
kupující: paní Dana Cuprová, bytem: Aléská 235, Bílina 

 
n) podíl 355/19320 odpovídající bytu číslo 235/003, výměra 35,5 m2, 

cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Petra Tichá 
kupující: paní Petra Tichá, bytem: Aléská 235, Bílina 

 
o) podíl 633/19320 odpovídající bytu číslo 235/004, výměra 63,3 m2, 

cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Renata Cypzirschová  
kupující: paní Renata Cypzirschová, bytem: Aléská 235, Bílina 

 
p) podíl 622/19320 odpovídající bytu číslo 235/005, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Josef a Miluše Vránovi 
kupující: manželé Josef a Miluše Vránovi, bytem: Aléská 235, Bílina 

 
q) podíl 355/19320 odpovídající bytu číslo 235/006, výměra 35,5 m2, 

cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Aleš Konrád 
kupující: pan Aleš Konrád, bytem: Aléská 235, Bílina 

 
r) podíl 633/19320 odpovídající bytu číslo 235/007, výměra 63,3 m2, 

cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Jana Nováková 
kupující: paní Jana Nováková, bytem: Aléská 235, Bílina 
 

s) podíl 622/19320 odpovídající bytu číslo 235/008, výměra 62,2 m2, 
cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Petr a Monika Kučerová 
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kupující: manželé Petr a Monika Kučerovi, bytem: Aléská 235, Bílina 
 
t) podíl 355/19320 odpovídající bytu číslo 235/009, výměra 35,5 m2, 

cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Radek Švagr 
kupující: pan Radek Švagr, bytem: Aléská 235, Bílina 

 
u) podíl 622/19320 odpovídající bytu číslo 235/011, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Michal a Lenka Šiklovi 
kupující: manželé Michal a Lenka Šiklovi, bytem: Aléská 235, Bílina 

 
v) podíl 355/19320 odpovídající bytu číslo 235/012, výměra 35,5 m2, 

cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Petr Salaj 
kupující: pan Petr Salaj, bytem: Aléská 235, Bílina 
 

w) podíl 633/19320 odpovídající bytu číslo 236/001, výměra 63,3 m2, 
cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Josef Gabčo 
kupující: pan Josef Gabčo, bytem: Aléská 236, Bílina 

 
x) podíl 622/19320 odpovídající bytu číslo 236/002, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Milan Rydval a Ivana Rychecká 
kupující: pan Milan Rydval a paní Ivana Rychecká, bytem: Aléská 236, Bílina 

 
y) podíl 633/19320 odpovídající bytu číslo 236/004, výměra 63,3 m2, 

cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Marcela Berkyová 
kupující: paní Marcela Berkyová, bytem: Aléská 236, Bílina 
 

z) podíl 622/19320 odpovídající bytu číslo 236/005, výměra 62,2 m2, 
cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník a kupující: pan Václav Král, bytem: Aléská 236, Bílina  
 

aa) podíl 633/19320 odpovídající bytu číslo 236/007, výměra 63,3 m2, 
cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Josef a Ingrid Vitáčkovi 
kupující: manželé Josef a Ingrid Vitáčkovi, bytem: Aléská 236, Bílina 

 
bb) podíl 622/19320 odpovídající bytu číslo 236/008, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Jindřich a Eva Schwarzovi 
kupující: manželé Jindřich a Eva Schwarzovi, bytem: Aléská 236, Bílina 

 
cc) podíl 355/19320 odpovídající bytu číslo 236/009, výměra 35,5 m2, 

cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
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nájemník:  Robert Šír 
kupující: pan Robert Šír, bytem: Aléská 236, Bílina 

 
dd) podíl 633/19320 odpovídající bytu číslo 236/010, výměra 63,3 m2, 

cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Jindřiška Michoňová 
kupující: paní Jindřiška Michoňová, bytem: Aléská 236, Bílina 

 
ee) podíl 622/19320 odpovídající bytu číslo 236/011, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Miroslav Hurda 
kupující: pan Miroslav Hurda, bytem: Aléská 236, Bílina 

 
ff) podíl 355/19320 odpovídající bytu číslo 236/012, výměra 35,5 m2, 

cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Mgr. Lenka Hečková 
kupující: paní Mgr. Lenka Hečková, bytem: Aléská 236, Bílina 

Podpisem kupních smluv pověřuje starostu města. 
 
206  
Prodej podílu 633/19320 odpovídající bytu číslo 235/010, výměra 63,3 m2, v budově 
v ul. Aléská 234 - 236 spolu se zastavěnými pozemky č. 336/53, 336/54 a 336/55 do 
podílového spoluvlastnictví, za cenu dle obálkové metody ve výši 260.101 Kč. Kupujícím je 
paní Romana Šlajerová, bytem Pivovarská 697, Bílina. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
207  
Prodej podílu 355/19320 odpovídající bytu číslo 236/003, výměra 35,5 m2, v budově 
v ul. Aléská 234 – 236 spolu se zastavěnými pozemky č. 336/53, 336/54 a 336/55 do 
podílového spoluvlastnictví, za cenu dle obálkové metody ve výši 151.151,50 Kč. Kupujícím je  
pan Ing. Ladislav Kvěch, bytem Mládežnická 292, Bílina. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 
208  
Prodej podílu 355/19320 odpovídající bytu číslo 236/006, výměra 35,5 m2, v budově 
v ul. Aléská 234 – 236 spolu se zastavěnými pozemky č. 336/53, 336/54 a 336/55 do 
podílového spoluvlastnictví, za cenu dle obálkové metody ve výši 123.456,78 Kč. Kupujícím je 
pan Ing. Ladislav Kvěch, Mládežnická 292, Bílina. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
209  
Pozastavení prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 633/19320 odpovídajícímu bytové 
jednotce č. 234/001 na budovách čp. 234 – 236, ul. Aléská, Pražské Předměstí, Bílina spolu se 
zastavěnými pozemky č. 336/53, 336/54 a 336/55 k. ú. Bílina, a to do doby vypořádání 
majetkoprávních vztahů současných nájemníků.  
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210  
Záměr prodeje podílů v čp. 752, 753, 754, 755, 756, Za Chlumem, Teplické Předměstí, a 
parcely č. 1638 k. ú. Bílina, 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 částka 1.271 Kč (1.080 Kč + inflace) 
b) lhůta na přijetí nabídek je do 30. 11. 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. 
 
211  
Zadání územního plánu města Bíliny s úpravou v bodu e) první odrážka: Doprava po páteřní 
komunikaci I/13 bude řešena východním obchvatem města s určením třídy komunikace 
S24,5/90 (bude nahrazeno i v ostatních odstavcích).  
 
212  
Zahrnutí částky ve výši 2.500.000 Kč do rozpočtu města na rok 2009, jako spoluúčast města 
na dotaci, za účelem nákupu zásahového vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Bílina.  
 
213  
Rozpočtovou změnu č. 84/2008 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o 
2.156.000 Kč na akci Rekonstrukce škvárového hřiště. Zároveň schvaluje změnu zaúčtování 
částky 3 mil. Kč v rozpočtu města na položku rekonstrukce. 
 
214  
Rozpočtovou změnu č. 85/2008 – poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Most, 
Středisku azylového bydlení, Osek, na provoz a sociální služby azylových domů, ve výši 
100.000 Kč.  
 
215  
Rozpočtovou změnu č. 90/2008 – přijetí dotace ve výši 15 milionů Kč z Fondu hejtmana 
Ústeckého kraje, za účelem realizace akce „Lávka přes řeku Bílinu a silnici I/13“. 
 
216  
Rozpočtovou změnu č. 93/2008 - přijetí investičního daru od ČEZ, a. s., ve výši 1.000.000 Kč, 
na dětské hřiště v Sídlišti u Nového nádraží. 
 
217  
Rozpočtovou změnu č. 94/2008 - přijetí investičního daru od AGC Automotive Czech a. s., ve 
výši 500.000 Kč, na doplnění mobiliáře dětských hřišť a sportovišť. 
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218  
Rozpočtovou změnu č. 97/2008 - přijetí dotace od Ministerstva vnitra ČR ve výši 196.000 Kč, 
na příměstský tábor.  
 
219  
Rozpočtovou změnu č. 98/2008 - přijetí účelové dotace na činnosti vykonávané obcemi 
s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ve výši 545.977 Kč.  

 
220  
Rozpočtovou změnu č. 100/2008 – přesun 1.000.000 Kč do rozpočtu Městských technických 
služeb Bílina, na pořízení svozového vozu.  
 
221  
Rozpočtovou změnu č. 101/2008 – přijetí dotace ve výši 90.000 Kč z Programu prevence 
kriminality na projekt informace pro občany - ochrana před trestnou činností, a navýšení 
rozpočtu Městské policie Bílina o podíl města na dotaci ve výši 30.000 Kč.  

 
222  
Rozpočtovou změnu č. 103/2008 - přijetí dotace ve výši 3.500.000 Kč na dávky sociální péče 
– příspěvky v hmotné nouzi a příspěvky pro zdravotně postižené.  
 
223  
Rozpočtovou změnu č. 104/2008 - přijetí dotace ve výši 3.651.000 Kč na dávky sociální péče 
– příspěvek na péči. 
 
224  
Rozpočtovou změnu č. 112/2008 - přijetí dotace ve výši 100.000 Kč na realizaci Programu 
podpory terénní práce 2008.  

 
225  
Rozpočtovou změnu č. 113/2008 – přijetí dotace ve výši 37.000 Kč a spoluúčast města ve výši 
11.000 Kč. Zároveň schvaluje navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o 48.000 Kč na 
akci „Zabezpečení domu se soustředěnou pečovatelskou službou“. 
 
226  
Rozpočtovou změnu č. 114/2008 – přijetí dotace ve výši 30.000 Kč a spoluúčast města ve výši 
11.000 Kč. Zároveň schvaluje navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o 41.000 Kč na 
akci „Veřejné osvětlení parkoviště Za Chlumem“. 
 
227  
Rozpočtovou změnu č. 115/2008 - přijetí daru od ČEZ, a. s., ve výši 1.500.000 Kč na 
MŠ Švabinského.  
 
228  
Rozpočtovou změnu č. 116/2008 – přijetí daru od ČEZ a. s. ve výši 160.000 Kč na výstavbu 
autobusové zastávky.  
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229  
Záměr poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100.000 na nákup dresů pro SK SIAD Bílina. 
Finanční odbor připraví rozpočtovou změnu. 
 
230  
Uzavření Smlouvy č. 05360632 mezi městem Bílina a Státním fondem životního prostředí ČR, 
podepsanou ředitelem fondu dne 25. 07. 2008, o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, na akci „Obnova lázeňského parku Kyselka v Bílině – zásah do 
stromového patra“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
231  
Uzavření dodatku ke smlouvě mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou Bílina 
s. r. o. Předmětem dodatku je rozšíření účelu užití poskytnutého finančního příspěvku i na 
nákup drobného hmotného investičního majetku. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města.  
 
232  
Uzavření dodatku k dohodě o uznání dluhu mezi městem Bílina a paní Jiřinou Vojarovou. 
Předmětem dodatku je úprava výše splátek dluhu na částku 20.000 Kč měsíčně.  Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města.  
 
233  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Marii Kroščenovou  ve výši 32.635 Kč, za nezaplacené 
dlužné nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2004. 
 
234  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Zdenu Čonkovou ve výši 28.387 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
235  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Milana Berky ve výši 77.531 Kč, za nezaplacené dlužné 
nájemné. 
 
236  
Odpis nedobytných pohledávek za blokové pokuty na místě nezaplacené, uložených 
Městskou policí Bílina, v celkové výši 234.500 Kč. 
 
237  
Převedení movitého majetku „digitální kino Cine Digital Player“, do správy KC Kaskáda 
V Bílině, Želivského 7.  
 
238  
Vyúčtování hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. pololetí 2008. 
 

239  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 11. června do 13. srpna 2008. 
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III. zamít{ 
 

 

240  

Žádost pana Romana Havíře o prodej části parcely č. 1977/1 o výměře cca 900 m2 a části 
parcely č. 2024 o výměře cca 350 m2 obě k. ú. Bílina. 

 

 

IV. vyd{v{ 
 

241  
Rozhodnutí o prominutí odvodu neoprávněně použitých prostředků ve výši 165.478,60 Kč a 
doměření penále Hornické nemocnici s poliklinikou, spol. s r.o., v souladu s odst. 6) § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění s tím, že v případě 
opakování stejných chyb bude postupováno dle zákona.  
 

242  
Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2008 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
s doplněním odstavce 3) v článku 5 ve znění: Děti narozené v příslušném kalendářním roce 
jsou od poplatku, od doby účinnosti této vyhlášky, osvobozeny a to do 31. 12. příslušného 
kalendářního roku.  
 

243  
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, kterou se upravuje obecně závazná vyhláška 
č. 12/2007 o umísťování a době provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu 
města Bílina.  
 
 

V. projednalo  
 

244  
Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 27. srpna 2008, v bodech 1 – 20.  

 

 

VI. nezaujalo stanovisko 
 

 
245  
K žádosti společnosti KORNOUT s. r. o., o úpravu přílohy č. 1 k obecně závazné vyhlášce 
č. 12/2007, o umísťování a době provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu 
města Bílina, vyjmutím části ulice Kyselská – od viaduktu směrem k ulici Skleničkova.  
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VII. bere na vědomí 
 

 
246  
Dotazy a připomínky člena zastupitelstva města, Ing. Pavla Dvořáka, s tím, že na jednotlivé 
dotazy byla podána písemná odpověď.  
 
247  
Přehled čerpání neinvestiční dotace na zajištění provozu Ambulantní pohotovostní péče za 
období duben až červen 2008 a dále za I. pololetí 2008.  
 
248  
Plnění trvalého usnesení č. 272, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo předkládat 
zastupitelům přehled podaných žádosti o dotační tituly a jejich úspěšnost.  
 
249  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 62, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo nechat prověřit položkový rozpočet a fakturu na investiční akci Rybníky Bezovka 
soudním znalcem s tím, že vzniklý rozdíl bude vrácen na účet města, včetně ostatních 
nákladů vzniklých městu v souvislosti s prověřováním této akce. 
 
250  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 114, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo předložit přehled vynaložených finančních prostředků na údržbu domů a bytů ve 
vlastnictví města za rok 2007.  
 
251  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 121, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zajistit vypsání výběrového řízení na projektanta úvodní studie zástavby rodinných 
domků v lokalitě B11, Pražské Předměstí II  „Pod Bořní“.  
 
252  
Splnění usnesení č. 147, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo předložit členům 
finančního výboru dílčí zprávy k bodům č. 7 a 8 k návrhu nápravných opatření, vyplývajících 
ze závěrečného účtu města.  
 

253  
Informaci starosty města ohledně probíhajících jednání týkající se pozemků na autobusovém 
nádraží. 
 
254  
Informaci pana Ing. Františka Poživila, předsedy správní rady společnosti Bílinské lázně 
o. p. s., ohledně lázní Bílina Kyselka.                     
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VIII. stahuje z programu 
 

 

255  
Žádost pana Jana Šámala o prodej budov stojících na části parcely č. 85/1 o výměře cca 
220 m2 k. ú. Bílina.     
 
256  
Materiál č. 429 týkající se založení společnosti s ručením omezeným „Rekreační a sportovní 
zařízení s. r. o.“ 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
Michal Mlej   __________________________ 
 
 
Martin Liška   __________________________ 


