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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  22..  zzaasseeddáánníí  vv  rrooccee  22001111,,  

kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  33..  bbřřeezznnaa  22001111  

  
Usnesení s termínem č.: 
67  Tajemník  05.05. 
 
Splněná usnesení č.: 24, 34 

______________________________________________________ 

  

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

II..    sscchhvvaalluujjee  
 
29  
Směnu pozemků mezi městem Bílinou a společností Stavebniny Alfa, s. r. o., se sídlem Bílina, 
Chudeřice 149. Předmětem směny jsou parcely č. 31/5 o výměře 28 m2, 42/9 o výměře 2 m2 

vše v k. ú. Chudeřice u Bíliny s tím, že rozdíl nebude finančně dorovnán. Podpisem směnné 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
30  
Prodej pozemku p. č. 927/7 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 110 Kč/m2, 
tj. 2.530 Kč. Kupujícími jsou Jan a Eva Houdkovi, bytem Bílina, Čapkova 847. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
31  
Prodej ideální poloviny pozemku p. č. 927/37 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
110 Kč/m2, tj. 1.210 Kč. Kupujícími jsou Jaroslav a Mária Klencovi, bytem Bílina, Za Chlumem 
798. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
32  
Prodej části pozemku p. č. 23/114 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 
80 Kč/m2, tj. 1.760 Kč. Kupujícími jsou Petr a Miroslava Procházkovi, bytem Bílina, SUNN 683. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
33  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílinou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jejímž předmětem je 
bezúplatný převod pozemku p. č. 3144/7 o výměře 278 m2 odděleného geometrickým 
plánem č. 2327-394/2009.417-394/2009 z pozemku p. č. 3144/4 oba k. ú. Bílina a zároveň 
souhlasí s podmínkami stanovenými darovací smlouvou. Podpisem darovací smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
34  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/176 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 
80 Kč/m2.   
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35  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/182 o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 
80 Kč/m2.   
 
36  
Záměr prodeje pozemků p. č. 3142/5 o výměře 820 m2, p. č. 3142/12 o výměře 1 m2, p. č. 
3144/4 o výměře 928 m2 k. ú. Bílina a p. č. 1001/1 o výměře 1080 m2 k. ú. Bílina-Újezd, za  
kupní cenu 50 Kč/m2.   
 
37  
Přijetí daru a uzavření smlouvy darovací mezi Ústeckým krajem, jako dárcem a městem 
Bílinou, jako obdarovaným, jejímž předmětem je bezplatný převod pozemkové parcely 
č. 397/25 (ostatní plocha/ostatní komunikace) o výměře 1948 m2, včetně tělesa 
komunikace – ul. Pražská o délce cca 130 bm a těleso komunikace ul. 5 května o délce cca 
150 bm vše v k. ú. Bílina. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu města. 
 
38  
Přijetí daru a uzavření smlouvy darovací mezi Ředitelstvím silnic a dálnic, jako dárcem 
a městem Bílinou, jako obdarovaným, jejímž předmětem je bezplatný převod pozemkových 
parcel. č. 3142/11 (ostatní plocha/ostatní komunikace) o výměře 52 m2, č. 3142/14 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace) o výměře 52 m2, č. 3142/15 (ostatní plocha/silnice) o výměře 
52 m2 v k.ú. Bílina a p. č. 10 (ostatní plocha/ jiná plocha) o výměře 201 m2, č. 995/10  (ostatní 
plocha/ostatní komunikace) o výměře 75 m2, č. 995/13 (ostatní plocha/ostatní komunikace) 
o výměře 65 m2 v k.ú. Bílina-Újezd. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu města.  
 
39  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina a Jiřím Cikrytem, jejímž předmětem je výkup 
garáže s pozemkem p. č. 1069/8 o výměře 18 m2 k. ú. Bílina, za cenu dle znaleckého posudku 
č. 2085/12485/2005, která činí 52.980 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
40  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou Bílina, s. r. o., 
jejímž předmětem je poskytnutí účelového finančního příspěvku v celkové výši 360.000 Kč 
s tím, že finanční prostředky jsou určeny na údržbu zeleně v areálu nemocnice a ostrahu 
objektu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
41  
Rozpočtovou změnu č. 7/2011 – přijetí neúčelové dotace ze státního rozpočtu na výkon 
státní správy a příspěvek na školství v celkové výši 18.854.000 Kč. 
 
42  
Rozpočtovou změnu č. 9/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 28.578.000 Kč na realizaci nedokončených akcí 
rozpočtu roku 2010. 
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43  
Prominutí zbylého poplatku z prodlení panu Ladislavu Janouškovi za opožděně uhrazené 
dlužné nájemné. 
 
44  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Katarínu Demeterovou ve výši 40.867 Kč za 
nezaplacené dlužné nájemné. 
 
45  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Ladislava Sobotku ve výši 67.634,92 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
46  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Marii Čiwišovou ve výši 87.223 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
47  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Milana Dokulila ve výši 53.635 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
48  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Josefa Hlaváče ve výši 86.736 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné. 
 
49  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Milana Borovského ve výši 48.677 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
50  
Záměr KC Kaskáda podat žádost o grant Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české 
kinematografie na dokončení digitalizace kina v Městském divadle v Bílině. 
 
51  
Poskytnutí grantů z Programu podpory sportu – Grant na trenéra sportovní organizace 
a uzavření smluv o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a Atletickým klubem Bílina ve výši 
96.000 Kč, mezi městem Bílina a Draci Bílina ve výši 72.000 Kč, mezi městem Bílina a LAWEN 
TENIS CLUB Bílina ve výši 60.000 Kč, mezi městem Bílina a Fotbalovým klubem ve výši 
96.000 Kč a mezi městem Bílina a SHOTOKAN KARATE MASOPUST BÍLINA ve výši 72.000 Kč. 
Podpisem smluv pověřuje starostu města.  
 
52  
Uzavření smlouvy o podmínkách provozování ambulantní pohotovostní péče v Bílině na rok 
2011 s městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou Bílina, s. r. o., dle návrhu 
předloženého vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
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53  
Žádost organizace SHOTOKAN KARATE DO MASOPUST BÍLINA, a v souladu s § 22 odst. 12 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, promíjí uložený odvod 
ve výši 19.372 Kč, včetně dopočtu penále, za porušení rozpočtové kázně. 
 

54  
Plán činnosti kontrolního výboru dle předloženého návrhu a pověřuje kontrolní výbor 
k provedení těchto kontrol. 
 
55  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 12. ledna do 9. února 2011. 
 
 

IIII..    zzaammííttáá  
 
56  
Žádost společnosti Victory Czech, s. r. o., o snížení kupní ceny 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 a části pozemku p. č. 1681/38 
o celkové výměře cca 1 690 m2, vše k. ú. Bílina.  
 
57  
Žádost společností SORTING Solutions, s. r. o., a SOMET CZ, s. r. o., o snížení kupní ceny 
pavilonu č. 6 bývalé ZŠ Teplické Předměstí spolu s pozemkem p. č. 1683/104 o výměře 
551 m2, vše k. ú. Bílina. 
 
 
58  
Žádost společnosti TRUNN, s. r. o., o snížení kupní ceny nemovitostí v areálu bývalých 
kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 1681/31 o výměře 537 m2, části pozemku 
p. č. 1681/33 a části pozemku p. č. 1681/1 o celkové výměře cca 700 m2, vše k. ú. Bílina.  
 
 

IIIIII..    rruuššíí  
 
59  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 21/2010 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství. 

 

  

IIVV..    vvyyddáávváá  
  

60  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru. 
61  
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Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2011 o městských symbolech a jejich užití s tím, že 
schvaluje variantu č. 1 slavnostní vlajky (znak města z poloviny zasahuje do červeného pruhu 
a je umístěn uprostřed vlajky). 
 
 

VV..    uurrččuujjee  
  

62   
Ing. Františka Poživila, člena Rady města Bíliny, pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení 
nového Územního plánu města Bíliny.  
 
 

VVII..    bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  
 

63  
Rezignaci pana Milana Pecháčka, zvoleného za Českou stranu sociálně demokratickou, na 
jeho mandát člena Zastupitelstva města Bíliny, kde dni 2. března 2011. 
 
64  
Prohlášení pana Jaromíra Sochora členem Zastupitelstva města Bíliny, dnem 3. března, 
s náležitostmi složení slibu tentýž den. 
 
65  
Dotazy a připomínky člena zastupitelstva města, pana Ing. Petra Rosenkranze, s tím, že na 
jednotlivé dotazy byla podána písemná, případně ústní odpověď.    
  
66  
Informaci RNDr. Lubomíra Parohy a Ing. Vladimíra Budínského o pokračování iniciativy STOP 
PRACH a zároveň souhlasí s účastí města Bíliny v této iniciativě a pověřuje starostu města 
členstvím v monitorovacím výboru. 
 
67  
Splnění usnesení č. 24 z 20. ledna 2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
dořešit majetkoprávní vypořádání na pozemkové parcele č. 2214/2 dle zjištěných skutečností 
právního zástupce a majetkoprávního oddělení a informovat zastupitelstvo města 
o výsledcích jednání stavebního úřadu v rámci údržby řadových garáží „pod Kostrlíkem“ 
a zároveň zastupitelstvo města uložilo tajemníkovi městského úřadu zajistit vytyčení 
a zpřístupnění pozemku ve vlastnictví města Bíliny p. č. 2214/2 k. ú. Bílina.    Taj. 05.05. 
 
68  
Splnění usnesení č. 34 z 16. prosince 2010, kterým bylo ředitelce Městských technických 
služeb Bílina uloženo vypsat výběrové řízení na speciální vozidlo s pracovní plošinou 
a zároveň repasi současného vozidla s pracovní plošinou a o výsledku informovat členy 
zastupitelstva města.  
 

 
69  
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Informaci vedoucí finančního odboru ohledně žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro 
rok 2011. 
 
70  
Odpověď na žádost Společenství vlastníků jednotek Za Chlumem 762–766 týkající se opravy 
chodníků v okolí jejich domu. 

71  
Žádost pana Františka Jiráka, týkající se rozšíření parkoviště v Pražské ulici, naproti poliklinice. 

 
72  
Informace vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví o zabezpečení, provozu 
a nákladech ordinace ambulanční pohotovostní péče za rok 2010. 
 
73  
Řádnou účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2010 společnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o.  
 
74  
Informace ohledně vypsání výběrového řízení na jednatele společnosti Rekreační a sportovní 

zařízení Bílina, s. r. o. 

 
75  
Dopis společnosti ČBS SEVER, s. r. o., Sulejovice, týkající se ostrahy areálu lázní Bílina Kyselka 
a areálu bývalých kasáren. 
 
76  
Zápis z jednání finančního výboru z 21. února 2011. 
 
77  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 21. února 2011. 

 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Václav Šlambora     ______________________________ 
  
 
Ing. František Poživil     ______________________________ 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města  

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


