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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  55..  zzaasseeddáánníí  vv  rrooccee  22001111,,  

kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  2233..  ččeerrvvnnaa  22001111  

  
Usnesení s termínem č.: 
113  Tajemník  08.09. 
153  Tajemník  08.09. 
67  Tajemník  08.12. 
 
Splněná usnesení č.: 79 

______________________________________________________ 

  

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

  
II..  sscchhvvaalluujjee  

 
129  
Rozpočtovou změnu č. 68/2011 – přijetí neinvestiční dotace ve výši 52.500 Kč pro 
KC Kaskáda na realizaci projektu „Koncert Základní umělecké školy Bílina a Jaroslava 
Svěceného ve Vídni“.  
 
130  
Rozpočtovou změnu č. 72/2011 – přesun nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 
do roku 2011 ve výši 1.486.000 Kč na financování „Vzdělávání v eGon Centru Bílina“ 
Městského úřadu Bílina. 
 
131  
Rozpočtovou změnu č. 73/2011 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina 
a společností ČEZ, a. s. Předmětem smlouvy je přijetí finančního daru ve výši 300.000 Kč na 
dovybavení lůžky na léčebně dlouhodobě nemocných v Hornické nemocnici s poliklinikou, 
s. r. o. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
132  
Rozpočtovou změnu č. 80/2011 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina 
a společností ČEZ, a. s. Předmětem smlouvy je přijetí finančního daru ve výši 350.000 Kč 
na vybavení Městské policie Bílina digitálními radiostanicemi a zároveň schvaluje navýšení 
rozpočtu městské policie o 95.000 Kč na výše uvedenou akci.  
 
133  
Rozpočtovou změnu č. 81/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, vedené 
pod číslem 11/SML1350-SZ, mezi městem Bílina a Ústeckým krajem, na realizaci projektu 
„Prázdninový příměstský tábor v Bílině (na ZŠ Praktická)“. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
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134  
Rozpočtovou změnu č. 82/2011 – přijetí účelové dotace ve výši 43.000 Kč od Ministerstva 
kultury ČR na rozšíření knihovního systému Clavius.  
 
135  
Rozpočtovou změnu č. 85/2011 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda o 1.000.000 Kč na 
dokončení digitalizace Městského divadla s tím, že se bude jednat o přesun finančních 
prostředků z jiných akcí v případě neobdržení finančního daru od ČEZ, a. s. 
 
136  
Rozpočtovou změnu č. 86/2011 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská z Programu podpory 
sociálního začleňování ve městě Bílina na projekt „Komplexní péče o sociálně znevýhodněné 
a handicapované děti a jejich rodiče – rozšíření služeb SPC Bílina“ ve výši 156.000 Kč.  
 
137  
Prodej pozemku p. č. 927/6 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2 tj. 2.760 Kč. 
Kupujícím je paní Antonie Pospíšilová, bytem Čapkova 846, Bílina. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
138  
Prodej pozemku p. č. 1636/320 o výměře 527 m2 za kupní cenu 180 Kč/m2 tj.. 94.860 Kč. 
Kupujícími jsou paní Thi Lien Dangová a pan Vo Van Thao, bytem 5. května 76/35, Bílina. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
139  
Záměr prodeje pozemků p. č. 2231 o výměře 133 m2, 2232 o výměře 178 m2, 2233/1 
o výměře 271 m2, 2233/2 o výměře 21 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 130 Kč/m2. 
 
140  
Žádost paní Anny Šteflové bytem v Bílině, Litoměřická 58, o prodloužení lhůty splatnosti 
kupní ceny a zároveň podpisu kupní smlouvy na koupi bytového domu č. p. 58 v ulici 
Litoměřická, včetně parcely pod stavbou č. 1016, maximálně však do 30.09.2011.      
 
141  

Přijetí finančního daru Základní školou Lidická od ČEZ, a. s., ve výši 300.000 Kč na podporu 
počítačové gramotnosti a školní informační obrazovky ZŠ Lidická.  
 
142  
Přijetí finančního daru Základní školou Za Chlumem od ČEZ, a. s., ve výši 300.000 Kč na 
výměnu dlažeb a ve výši 250.000 Kč na vybudování moderní školní knihovny v ZŠ Za 
Chlumem.  
 
143  
Přijetí finančního daru Základní školou Aléská od ČEZ, a. s., ve výši 300.000 Kč na výměnu 
dlažeb v ZŠ Aléská. 
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144  
Převedení movitého majetku města příspěvkové organizaci KC Kaskáda v Bílině, v celkové 
hodnotě 51.840 Kč. 
 
145  
Úpravu grantových programů města – Program podpory společenských a zájmových 
organizací ve městě Bílina, Program podpory kultury a literární fond ve městě Bílina, dle 
návrhu předloženého vedoucí finančního odboru, s účinností od 01.07.2011. 
 
146  
Uzavření smlouvy č. 10069933 (podpis ředitele SFŽP k 13.05.2011) o poskytnutí podpory 
mezi městem Bílina a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí na akci „Zateplení a výměna oken MŠ Síbova“ v celkové výši 
2.317.094,10 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
147  
Závěrečný účet města za rok 2011, v souladu se zněním § 17 odst. 7 písm. a) zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad. 
 
148  
Úpravu pravidel pro udělení Čestného občanství města Bíliny, dle návrhu předloženého 
vedoucí finančního odboru. 

 
149  
Úpravu pravidel pro udělení Pamětní medaile města Bíliny, dle návrhu předloženého vedoucí 
finančního odboru. 

 
150  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 27.04.–01.06.2011. 
 

 

IIII..  zzaammííttáá  
 

151  
Žádost společností SORTING Solutions, s. r. o., a SOMET CZ, s. r. o., o prodej pavilonu č. 6 
bývalé ZŠ Teplické Předměstí spolu s pozemkem p. č. 1683/104 o výměře 551 m2 k. ú. Bílina 
za cenu 1.500.000 KČ.    
 
152  
Žádost obecně prospěšné společnosti Domovem české hudby Praha o uskutečnění koncertu 
k výročí narození skladatele a houslisty Jana Ignáce Angrmayra, rodáka z Bíliny.  
 
153  
Nabídku manželů Jaroslava a Lenky Třešňákových na převod investic vynaložených na 
vybudování části autobusového nádraží a ukládá tajemníkovi městského úřadu vytvořit 
pracovní skupinu, která připraví návrhy pro případnou možnost vykoupení vynaložených 
investic.                         Taj. – 08.09.2011 
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IIIIII..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  
 
154  
Dotaz člena Zastupitelstva města Bíliny, Ing. Petra Rosenkranze, včetně odpovědi. 
 
155  
Návrh Ing. Jindřicha Brunclíka, člena zastupitelstva města, na zveřejňování záznamů ze 
zasedání zastupitelstva města na webových stránkách města s tím, že tento materiál bude 
předložen na příštím zasedání zastupitelstva města.  
 
156  
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 67 z 03.03.2011, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo zajistit vytyčení a zpřístupnění pozemku ve vlastnictví města Bíliny p. č. 
2214/2 k. ú. Bílina, další termín 08.12.2011. 
 
157  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 79/2011, kterým bylo starostovi města uloženo 
zařadit na program příštího zasedání zastupitelstva města projednání žádosti pana Petra 
Zilchera na prodej části pozemku p. č. 2372/9 a 2372/169 k. ú. Bílina a žádosti Kamila 
Černého na prodej části pozemku p. č. 2372/169 k. ú. Bílina, které byly projednávány na 
zasedání zastupitelstva města dne 16.12.2010 a usneseními zastupitelstva č. 74 a 75 staženy 
z programu.  

 
158  
Návrh ZŠ Lidická na využití budovy Kina Hvězda. 
 
159  
Rezignaci paní Jany Soukupové Michálkové na funkci členky Finančního výboru Zastupitelstva 
města Bíliny, k 01.06.2011. 

 
160  
Rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti Bílinské lázně k 01.09.2011. 

 
161  
Zápis z jednání finančního výboru z 16.05.2011 a z 13.06.2011. 

 
162  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 09.05.2011. 
 

 

IIVV..  vvoollíí  
 

163  
Paní Ing. Kateřinu Málišovou členkou Finančního výboru Zastupitelstva města Bíliny. 
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VV..  ssttaahhuujjee  zz  pprrooggrraammuu  
 

164  
Žádosti pana Petra Zilchera, pana Kamila Černého, pana Ing. Tomáše Konráda, pana Karla 
Macha, pana Jaroslava Stumpfa a manželů Aubrechtových o prodej pozemků v lokalitě na 
Větráku s tím, že po zaměření pozemků v této lokalitě se zastupitelstvo města sejde 
k posouzení možnosti zástavby a dalšího použití těchto pozemků. 

 
 

VVII..  nneezzaauujjaalloo  ssttaannoovviisskkoo  
 

165  
K návrhu pana Ing. Petra Rosenkranze, člena zastupitelstva města, kterým mělo být uloženo 
tajemníkovi městského úřadu připravit návrh směrnice nebo obecně závazný předpis, který 
by upravoval zveřejnění celých textů všech smluv, které město Bílina uzavřelo od počátku 
volebního období 2010–2014 na webových stránkách města Bílina, a to s výjimkou smluv 
pracovně právních. 

 
166  
K návrhu Klubu zastupitelů TOP 09 Bílina na zveřejňování smluv uzavřených městem Bílina ve 
volebním období 2010–2014 na webových stránkách města s tím, že zájemci byli, o možnosti 
nahlédnutí do smluv, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, informováni 
v Bílinském zpravodaji. 

 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Michal Mlej      ______________________________ 
 
 
 

Ing. Petr Rosenkranz     ______________________________ 
 
 
 
 
 

 Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


