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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  zzee  77..  zzaasseeddáánníí  vv  rrooccee  22001111,,  

kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  1133..  řřííjjnnaa  22001111  

  
Usnesení s termínem č.: 
113  Tajemník  08.12. 
67  Tajemník  08.12. 
196  Starosta  28.11. 

______________________________________________________ 

  

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

II..  uukkllááddáá  
 
196  
Starostovi města zajistit, aby úplný návrh rozpočtu města na rok 2012 byl členům 
zastupitelstva města k dispozici alespoň 10 dnů před zasedáním zastupitelstva, na kterém 
bude rozpočet projednáván.        Star. - 28.11. 

  
  

IIII..  rreevvookkuujjee  
 

197  
Usnesení zastupitelstva města č. III/174 z 24. června 2010, kterým byl schválen záměr 
prodeje nemovitostí v areálu bývalých kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 
1681/34 o výměře 514 m2, budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 1681/35 o výměře 541 m2, 
budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 1681/37 o výměře 780 m2, části pozemku p. č. 1681/33 
o výměře cca 3.400 m2, vše k. ú. Bílina, za cenu obvyklou navýšenou o náklady spojené 
s prodejem nemovitostí, s předkupním právem pro současného nájemce, viz usnesení č. 201. 
 
198  
Usnesení zastupitelstva města č. II/277 z 30. září 2010, kterým byl schválen záměr prodeje 
nemovitostí v areálu bývalých kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 1681/31 
o výměře 537 m2 za cenu obvyklou ve výši 1.300.000 Kč a části pozemku p. č. 1681/33 
o výměře cca 700 m2, k. ú. Bílina, za cenu dle cenové mapy 130 Kč/m2, s předkupním právem 
pro současného nájemce. Celková cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem 
nemovitostí, viz usnesení č. 202. 
 
 

IIIIII..  sscchhvvaalluujjee  
 
199  
Rozpočtovou změnu č. 158/2011 – přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na 
akci zateplení MŠ Švabinského a MŠ Síbova ve výši 4.451.000 Kč. 
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200  
Rozpočtovou změnu č. 162/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu stavebního úřadu ve výši 2.500.000 Kč na výkup nemovitostí. 
 
201  
Záměr prodeje nemovitostí v areálu bývalých kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem 
p. č. 1681/34 o výměře 514 m2, budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 1681/35 o výměře 
541 m2, budovy bez čp/če s pozemkem p. č.1681/37 o výměře 780 m2 za cenu obvyklou ve 
výši 3.000.000 Kč, části pozemku p. č. 1681/33 a části pozemku p. č. 1681/38 o celkové 
výměře cca 1 690 m2 vše k. ú. Bílina, za cenu dle cenové mapy stavebních pozemků města 
Bíliny 130 Kč/m2, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí, s předkupním 
právem pro současného nájemce, za splnění podmínek daných Městskými technickými 
službami Bílina. 
 
202  
Záměr prodeje nemovitostí v areálu bývalých kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem 
p. č. 1681/31 o výměře 537 m2 za cenu obvyklou ve výši 1.100.000 Kč, části pozemku p. č. 
1681/33 a části pozemku p. č. 1681/1 o celkové výměře cca 700 m2, vše k. ú. Bílina, za cenu 
dle cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 130 Kč/m2, navýšenou o náklady spojené 
s prodejem nemovitostí, s předkupním právem pro současného nájemce, za splnění 
podmínek daných Městskými technickými službami Bílina. 
 
203  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1770/3 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2. 
 
204  
Záměr části prodeje pozemku p. č. 2189/1 o výměře cca 200 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
50 Kč/m2. 
 
205  
Záměr prodeje domu č. p. 270 v ulici Vrchlického a pozemkové parcely č. 1756 pod stavbou 
o výměře 229 m2 a p. p. č. 1757 (zahrada) v k. ú. Bílina, za kupní cenu obvyklou, která 
dle znaleckého posudku činí 2.300.000 Kč, v případě více zájemců se jedná o prodej 
obálkovou metodou s vyvolávací cenou dle znaleckého posudku. 
 
206  
Záměr umístění městského muzea/galerie do objektu Husitské bašty a Inhalatoria. 
 
207  
Záměr zúčastnit se Programu Podpora terénní práce v roce 2012 a podat žádost o účelovou 
dotaci se spoluúčastí města ve výši nejméně 30 % z celkového rozpočtu s tím, že celková výše 
bude upřesněna v návrhu rozpočtu města na rok 2012. 
 
208  
Prominout zbylý poplatek z prodlení paní Květě Zelenkové za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné. 
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209  
Prominout zbylý poplatek z prodlení paní Nataše Ševčíkové za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné. 
 
210  
Prominout zbylý poplatek z prodlení paní Zdeňce Krokové za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné. 
 
211  
Prominout zbylý poplatek z prodlení paní Dáše Balážové za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné. 

 
212  
Odpis nedobytných pohledávek za paní Kateřinu Grubovičovou za blokové pokuty na místě 
nezaplacené v celkové výši 44.000 Kč. 
 
213  

Vstup město do dobrovolného regionálního zájmového sdružení měst a obcí – Euroregion 
Krušnohoří. 
 
214  
Žádost ředitelky Městských technických služeb Bílina o zakoupení pracovního vozidla pro 
vysprávku vozovek včetně nástavby, se zapojením rezervního fondu Městských technických 
služeb Bílina na úhradu leasingových splátek včetně akontace ve výši 1.000.000 Kč. 
 
215  
Žádost ředitelky Městských technických služeb Bílina o zakoupení pracovního vozidla na 
středisko veřejné zeleně, se zapojením rezervního fondu Městských technických služeb Bílina 
na úhradu leasingových splátek včetně akontace ve výši 200.000 Kč. 
 
216  
Doplnění plánu činnosti kontrolního výboru o kontrolu č. 6 – kontrola struktury Městské 
policie Bílina, a zároveň pověřuje kontrolní výbor k provedení této kontroly. Termín kontroly 
bude konzultován se starostou města. 
 
 

IIVV..  ssoouuhhllaassíí  
 
217  
S odesláním písemné nabídky Ministerstvu financí ČR na uplatnění překupního práva ke 
koupi zdravotnického zařízení užívané Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., za cenu 
1 Kč, na základě Smlouvy o bezúplatném převodu majetku zdravotnického zařízení do 
vlastnictví obce dle zákona č. 91/1992 Sb. a Dohody o zajištění závazků a Smlouvy o zřízení 
předkupního práva z 30.11.2005 uzavřené mezi Fondem národního majetku České republiky 
a městem Bílina. 
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VV..  zzaammííttáá  
 

218  
Žádost manželů Křížových a paní Zdeňky Hánové o prodej pozemku p. č. 269/181 a části 
pozemku p. č. 269/191 vše k. ú. Bílina. 
 
219  
Žádost jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, o poskytnutí 
finančního daru ve výši 450.000 Kč na nákup dodávkového vozu. 
 
 

VVII..  ppoovvěěřřuujjee  
 
220  
Starostu a místostarostu města jednáním o možném vykoupení objektu Husitské bašty. 
 
 

VVIIII..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  
  

221  
Dotazy pana Ing. Petra Rosenkranze a pana Oldřicha Bubeníčka, členů zastupitelstva města 
s tím, že na jednotlivé body byla podána písemná odpověď. 
 
222  
Prezentaci společnosti SAM – bau, a. s., týkající se možnosti rekonstrukce lázní Kyselka 
a zároveň pověřuje starostu a místostarostu města předložením konkrétních podkladů na 
zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční v mimořádném termínu 24. října 2011 od 
16:00 hodin. 
 
223  
Přehled čerpání neinvestiční dotace na zajištění provozu Ambulantní pohotovostní péče 
za I. pololetí 2011 v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
224  
Zprávu ředitele Městské policie Bílina o stavu a budoucím rozvoji městského kamerového 
dohlížecího systému. 
 
225  
Zápis z jednání finančního výboru z 26. září 2011, včetně zápisu z provedené kontroly 
hospodaření s majetkem a finančním prostředky obce z 23. května 2011. 

 
226  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 19. září 2011. 
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VVIIIIII..  nneezzaauujjaalloo  ssttaannoovviisskkoo  
 
227  
K provedení kontroly kontrolním výborem, zda u veřejných zakázek „Stavební úpravy 
v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina – Recepce“ a „Stavební úpravy a oprava 
povrchů II. NP část D“, o jejichž zadání rozhodla rada města dne 21.09.2011 svými 
usneseními č. 884 a 885, byly splněny podmínky pro jejich zadání jako specializované 
zakázky. 
 
228  
Ke změně jednacího řádu, kdy čl. 13, bod 2 bude po úpravě, s účinností od 08.12.2011, znít 
takto: 
Z jednání zastupitelstva se zároveň pořizuje zvukový záznam, který je po dobu čtyř let uložen 
na DVD a k dispozici v sekretariátu starosty. Záznam strukturovaný dle jednotlivých 
projednávaných bodů bude navíc do 5 dnů zveřejněn na webových stránkách města ve 
formátu mp3 s možností jeho stažení do PC. 

 
229  
K činnosti rady města v samostatné působnosti za období od 1. září do 21. září 2011. 
 
230  
K návrhu Ing. Jindřicha Brunclíka (B10) stáhnout z programu materiál č. 643 - lázně Bílina 
Kyselka - do doby doplnění požadovaných podkladů, např. provozní koncepce a konkrétní 
způsob financování celého projektu. 
  

  

IIXX..  ssttaahhuujjee  zz  pprrooggrraammuu  
 

231  
Materiál č. 626 - Uzavření smlouvy o zajištění městské hromadné dopravy osob mezi 
městem Bílina jako objednatelem a Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova, a. s., 
Chomutov, jako dopravcem. 

 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Vladimíra Hazdrová    ______________________________ 
 
 
Antonín Majer      ______________________________ 
 
 
 

 

Jitka Brejníková 
členka zastupitelstva města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


