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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  
 
 

UUssnneesseenníí  zz  11..  zzaasseeddáánníí  vv  rrooccee  22001111,,  

kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  2200..  lleeddnnaa  22001111  

  
Usnesení s termínem č.: 
34  MTSB  03.03. 
22  Taj.   03.03. 
 

______________________________________________________ 

  

ZZ  AA  SS  TT  UU  PP  II  TT  EE  LL  SS  TT  VV  OO      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 
 
 

II..  uudděělluujjee  
  

1  
Čestné občanství města Bíliny panu Ing. Čestmíru Dudovi. 
 
2  
Čestné občanství města Bíliny panu Prof.Dr.med.Dr. h.c. Karl-Heinz Plattigovi. 
 
 

IIII..  sscchhvvaalluujjee  
 
3  
Prodej pozemku p. č. 555/2  o výměře 32 m2, p. č. 556 o výměře 119 m2, p. č. 557 o výměře 
183 m2, p. č. 558 o výměře 113 m2, p. č. 559 o výměře 92 m2, vše k. ú. Bílina za kupní cenu 
1 Kč/m2, tj. 539 Kč s tím, že do dvou let od podpisu kupní smlouvy bude svah zajištěn 
kupujícím na jeho náklady a to před zahájením jakýchkoliv stavebních úprav a zahájení 
staveb na prodávaných pozemcích. V případě nedodržení uvedené lhůty zajištění svahu 
převede kupující pozemky zpět do vlastnictví města za původní kupní cenu. Kupní smlouva 
bude doplněna o připomínku člena zastupitelstva města, pana Ing. Petra Rosenkranze. 
Kupujícími jsou Autodíly rychloservis Bílina, s. r. o., se sídlem v Bílině, Aléská 269. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
4  
Prodej pozemku p. č. 1727/96 o výměře 159 m2 k. ú. Bílina, odděleného z pozemku 
p. č. 1727/15 k. ú. Bílina geometrickým plánem č. 2389-290/2010 za kupní cenu 120 Kč/m2, 
tj. 19.080 Kč. Kupujícím je Miroslav Vorlíček, bytem v Bílině, Hasičská 261. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města.    
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5  
Prodej pásového buldozeru za cenu dle obálkové metody ve výši 123.000 Kč. Kupujícím je 
Motoklub Bílina. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
6  
Záměr směny parcel č. 31/5 o výměře 28 m2, 42/9 o výměře 2 m2 za p. p. č 34/3 o výměře 
104 m2 vše v k. ú. Chudeřice u Bíliny s tím, že rozdíl nebude finančně dorovnán. 
 
7  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Ústeckým krajem v Ústí nad Labem o poskytnutí 
neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče ve spádové oblasti města 
Bílina na rok 2011, ve výši 620.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
8  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou s. r. o., Bílina, 
o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče ve spádové 
oblasti města Bílina na rok 2011, ve výši 620.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
9  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a HC Draci Bílina ve výši 
580.000 Kč na pronájem ledové plochy na zimním stadionu a sportovní akce v roce 2011. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
10  
Uzavření „Dodatku č. 9 k Dohodě o podmínkách vzájemné spolupráce při poskytování 
sociálních služeb“ mezi městem Bílina a občanským sdružením Most k naději. Předmětem 
dodatku je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 114.000 Kč na projekt Asistent terénního 
programu na první pololetí roku 2011. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
11  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a občanským sdružením Most k naději, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 80.000 Kč na projekt Linky duševní tísně. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.    
 
12  
Rozpočtovou změnu č. 1/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory 
sociálního začleňování ve městě Bílina mezi městem Bílina a společností White Light I., o. s., 
na projekt „Co budeš dělat venku?!“ ve výši 242.500 Kč a se společností Člověk v tísni, 
o. p. s., na projekt „Jsem v pohodě, mami“ ve výši 347.000 Kč. Podpisem smluv pověřuje 
starostu města. 
 
13  
Rozpočtový výhled města na rok 2012, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru. 
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14  
Uložení volných finančních prostředků města v hodnotě 30.000.000 Kč na termínovaný vklad 
v Komerční bance, a. s., po dobu šesti měsíců. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
15  
Podání žádosti o dotaci MMR ČR z podprogramu Regenerace panelových sídlišť pro rok 2011 
na akci „Regenerace panelového sídliště Za Chlumem II. etapa“ a finanční spoluúčast města 
ve výši 5.694.460 Kč. 
 
16  
Návrh ceny ČEZ Teplárenská, a. s., ve výši 302,60 Kč/GJ  bez DPH pro rok 2011 za tepelnou 
energii v areálu bývalých kasáren a zároveň bere na vědomí splnění usnesení č. 218 z 2. září 
2010, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo zajistit, ve spolupráci s ředitelkou 
Městských technických služeb Bílina, úpravu smlouvy se společností ČEZ Teplárenská, a. s., 
jejímž předmětem je odběr tepla v areálu kasáren. 
  
17  
Konání zasedání Zastupitelstva města Bíliny v roce 2011 v těchto termínech: 3. března, 
5. května, 23. června, 8. září, 13. října a 8. prosince. Zároveň bere na vědomí splnění 
usnesení č. 56, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo předložit návrh termínů 
zasedání zastupitelstva města v roce 2011 na lednovém zasedání. 
 
18  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 8.–22. prosince 2010. 

 
 

IIIIII..  zzaammííttáá  
 

19  
Žádost paní Ilony Láskové o prodej pozemku p. č. 1069/13 k. ú. Bílina. 
 
20  
Žádost Oblastní charity Most, Střediska azylového bydlení Osek, o poskytnutí mimořádného 
finančního příspěvku na provoz a sociální služby centra „Rodina v tísni“. 
 
 

IIVV..  pprroojjeeddnnaalloo  
  

21  
Zápis z jednání finančního výboru ze 17. ledna 2011. 
 
 

VV..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  
 

22  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 10. ledna 2011. 
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23  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 35 z 16. prosince 2010, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo předložit odpovědi na dotaz člena zastupitelstva města, pana 
Pavla Prchala, týkající se zábradlí podél řeky Bíliny. 
 
24  
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 36 z 16. prosince 2010, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo zajistit odstranění plotu, který zabraňuje vstupu na pozemky ve 
vlastnictví města u garáží u Kostrlíku a zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu dořešit 
majetkoprávní vypořádání na pozemkové parcele č. 2214/2, dle zjištěných skutečností 
právního zástupce města a majetkoprávního oddělení a o výsledcích jednání stavebního 
úřadu v rámci údržby řadových garáží „pod Kostrlíkem“ zastupitelstvo města informovat, a to 
nejpozději do 3. března 2011.        Taj. – 03.03. 
  
25  
Informace tajemníka městského úřadu a doporučuje zastupitelstvu města ruší usnesení 
zastupitelstva města č. 159 ze dne 24. června 2010, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo prověřit smlouvy s hlídacími agenturami a navrhnout možnost vypsání 
výběrového řízení na bezpečnostní agenturu, která bude zajišťovat ostrahu všech objektů 
města. 
 
26  
Informaci tajemníka Městského úřadu Bílina týkající se tvorby přídělu finančních prostředků 
do zaměstnaneckého fondu zaměstnanců městského úřadu, městské policie a organizačních 
složek. 

 
27  
Dotazy členů zastupitelstva města, paní Jitky Brejníkové a pana Antonína Majera s tím, že na 
jednotlivé dotazy byla podána písemná, případně ústní odpověď. 
 
28  
Rezignaci pana Milana Síby na funkci člena dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou Bílina, s. r. o., ke dni 10. ledna 2011. 

 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Ludmila Vážná     ______________________________ 
  
 
MUDr. Jaroslav Čermák    ______________________________ 
 
 
 
 

Ing. Jindřich Brunclík 
člen zastupitelstva města 

Josef Horáček 
starosta města 

 


