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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 8. zasedání v roce 2016, 
které se uskutečnilo 15. prosince 2016 

 

Usnesení s termínem č.: 
33  ONI  31.03.    
283  RM  průběžně  
310  RM  průběžně 
 
Splněná usnesení č.: 91, 191 

_____________________________________ 
 

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

 

I. schvaluje 
 
226  
Rozpočtovou změnu č. 216/2016 – přijetí dotace z Krajské pobočky Úřadu práce ČR ve výši 
40.000 Kč na výkon pěstounské péče. 
 
227  
Rozpočtovou změnu č. 220/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
ve výši 200.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a organizací Draci Bílina, o. s., 
jako příjemcem, na úhradu nákladů za dopravu, rozhodčí, zdravotní službu a drobné vybavení 
v období od 01.09.2016 do 31.12.2016. Bude hrazeno přesunem z rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
228  
Rozpočtovou změnu č. 238/2016 – navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu 
na pokrytí nákladů za zrušenou příspěvkovou organizaci KC Kaskáda ve výši 65.000 Kč. Bude 
hrazeno z příjmů odvedených od zrušené organizace KC Kaskáda. 
 
229  
Rozpočtovou změnu č. 239/2016 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o průtokovou dotaci 
na projekt OPVVV – „Zvyšování kvality vzdělávání v Duhové škole“ ve výši 570.938,40 Kč. 
 
230  
Rozpočtovou změnu č. 241/2016 – přijetí dotace z Krajské pobočky Úřadu práce ČR ve výši 
56.000 Kč na výkon pěstounské péče. 
 
231  
Rozpočtovou změnu č. 250/2016 – navýšení finančních prostředků odboru nemovitostí 
a investic z přebytku hospodaření v celkové výši 2.000.000 Kč za účelem úhrady nákladů 
spojených s vyhotovením znaleckých posudků, geometrických plánů a jiných služeb k odkupu 
bytových jednotek do majetku města. 
 
232  
Rozpočet města Bíliny na rok 2017 v této výši: 
Celkové příjmy ve výši  303.214.000 Kč 
Financování ve výš     86.236.000 Kč 
Celkové výdaje ve výši  389.450.000 Kč. 
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233  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 35/5 o výměře cca 25 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
vycházející z cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 390 Kč/m2 s tím, že si žadatel 
nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 
 
234  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1191 o výměře 559 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba 
občanské vybavenosti č. p. 462 v ulici Teplická, za minimální kupní cenu 1.200.000 Kč. 
V případě doručení více žádostí bude prodej uskutečněn formou obálkové metody 
s vyvolávací cenou 1.200.000 Kč. 
 
235  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1727/50 o výměře 695 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu vycházející 
z cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 130 Kč/m2 s podmínkou předkupního práva 
pro město. 
 
236  
Záměr výkupu pozemků p. č. 483/1 o výměře 2 300 m2, p. č. 483/2 o výměře 995 m2 a p. č. 
509/6 o výměře 680 m2 k. ú. Bílina za maximální cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
 
237  
Záměr výkupu pozemku p. č. 2085/1 o výměře 2 486 m2 k. ú. Bílina včetně stavby komunikace 
za nabídnutou kupní cenu 1.888.232 Kč a bezúplatný převod veřejného osvětlení do majetku 
města. 
 
238  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a panem Jaroslavem 
Sochorem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1851/2 o výměře 
1 m2 odděleného z pozemku p. č. 1851 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2889–
7024/2016 vyhotoveného společností Geodézie Alfa, s. r. o., Krupka, za sjednanou kupní cenu 
275 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
239  
Uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi městem Bílina jako postupníkem 
a společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v likvidaci, jako postupitelem, 
jejímž předmětem je postoupení pohledávky za panem Lubomírem Bruschem. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. Zastupitelstvo města zároveň souhlasí se změnou účastníků 
v exekučním řízení, s procením nástupnictvím. 
 
240  
Dohodu o spolupráci mezi městem Bílina a společností SVS, a. s., při realizaci staveb 
rekonstrukce komunikace a vodovodu v ulici 5. května v Bílině, o spolufinancování provedení 
finálních povrchů při akci realizované městem Bílina – Revitalizace ulice 5. května v Bílině. 
Spolufinancování společností SVS, a. s., v rozsahu stávající šířky silniční komunikace bude 
činit podíl 20 %. Podpisem dohody pověřuje starostu města. 
 
241  
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina, s účinností od 
01.01.2017, s tím, že článek VII. bude doplněn o odst. 5 ve znění: Poskytovatel dotace si může 
vyžádat jakékoli další dokumenty v rámci platných předpisů; odst. 1 v článku VI. bude znít: 
Příjemce dotace z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 
nesmí z tého dotace hradit náklady: na dary, pořízení nemovitostí, úhradu jakýchkoliv 
členských příspěvků či poplatků, financování podnikatelských nebo výdělečných aktivit, 
úhradu splátek jistiny a úroků z úvěrů a půjček. 
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242  
Prominutí zbylé části poplatku z prodlení paní Evě Takácsové za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné ve výši 1.367.450 Kč. 
 
243  
Prominutí odvodu části neoprávněně použitých peněžních prostředků spolku Draci Bílina 
ve výši 93.605,50 Kč, týkající se čerpání poskytnutých dotací v roce 2013 a 2014, v souladu 
s § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtovém hospodaření územně samosprávných 
celků, v platném znění, z důvodů hodných zvláštního zřetele. Nepromíjí se položky zachycující 
dvojí účtování v nákladech, neprokázané výdaje a výdaje z dokladu pro jiného odběratele 
v celkové výši 40.061,50 Kč. 
 
244  
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny na rok 2017, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 23. února, 20. dubna, 
22. června, 7. září, 2. listopadu a 14. prosince. 
 
245  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 24. října 2016 do 30. listopadu 
2016. 
 

II. souhlasí 
 

246  
S rozsahem vypočteného nároku pro účely pozemkových úprav v k. ú. Štrbice, pro nemovité 
věci zapsané na LV 339 pro k. ú. Štrbice, obec Světec, dle návrhu Státního pozemkového 
úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka Teplice. Podpisem soupisu nároků 
pověřuje starostu města. 
 

III. vydává 
 
247  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2016 – požární řád. 
 
 

IV. pověřuje 
 

248  
Paní Mgr. Zuzanu Bařtipánovou jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem 
na pořízení územně plánovací dokumentace města Bílina. 
 
 

V. bere na vědomí 
 
249  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 91 z 23.06.2016, kterým bylo radě města uloženo 
připravit možnost využití bývalého zdravotního střediska č. p. 462, v ul. Teplická, s termínem 
plnění do 31.12.2016. 
 
250  
Splnění usnesení č. 191 z 08.09.2016, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
zajistit dva aktuální znalecké posudky na stanovení ceny obvyklé pozemku p. č. 2085/1 k. ú. 
Bílina včetně vybudované komunikace a veřejného osvětlení. 
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251  
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 283 z 22.10.2015, kterým bylo radě města uloženo 
průběžně informovat zastupitelstvo města o jednotlivých krocích vedoucích ke zrušení 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., s likvidací. 
 
252  
Zápis z jednání finančního výboru z 12.12.2016. 
 
253  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 05.12.2016 a zároveň schvaluje doplnění plánu činnosti 
kontrolního výboru o kontrolu č. 1/2017 – kontrola využití sportovního náčiní v DDM. 
 
254  
Informaci ředitele městské policie ve věci stížnosti pana J. Svobody, adresované 
Zastupitelstvu města Bíliny. 
 
255  
Vyjádření RNDr. Jaroslava Herzingera, v zastoupení advokáta Mgr. Ing. Pavla Musila, 
k odvolání z funkce jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Ing. Petr Procházka v. r.   
 
 
 
 
Josef Černík v. r.  
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. Mgr. Veronika Horová v. r. Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 

starosta města 1. místostarostka města 2. místostarostka města 
 

 
 


