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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  66..  zzaasseeddáánníí  vv  rrooccee  22001111,,  

kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  88..  zzáářříí  22001111  

  
Usnesení s termínem č.: 
113  Tajemník  13.10. 
67  Tajemník  08.12. 
 
Splněná usnesení č.: 153 

______________________________________________________ 

  

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

  

II..  sscchhvvaalluujjee  
 
167  
Rozpočtovou změnu č. 96/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
městem Bílina a společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v celkové výši 
273.000 Kč na nutné opravy v plavecké hale ve výši 129.000 Kč a na poskytování právních 
a poradenských služeb ve výši 144.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
168  
Rozpočtovou změnu č. 101/2011 – přijetí peněžitého daru ve výši 825.000 Kč od 
Severočeských dolů, a. s., Chomutov, na podporu vybudování kamerového systému 
k ochraně veřejného pořádku. 
 
169  
Rozpočtovou změnu č. 102/2011 – přijetí finančního daru od ČEZ, a. s., v celkové výši 
4.030.000 Kč: 
˗ na úpravu zahradních chodníků v MŠ Žižkovo údolí ve výši 300.000 Kč, 
˗ na rekonstrukci naučné stezky Bořeň ve výši 150.000 Kč, 
˗ na vybudování bezbariérového vstupu do budovy DDM ve výši 100.000 Kč, 
˗ na opravu objektu volejbalu ve sportovním areálu Tyršova zahrada ve výši 600.000 Kč, 
˗ na vybudování bezbariérového chodníku v ulici Jenišovská ve výši 350.000 Kč, 
˗ na částečnou výměnu oken MŠ Čapkova a MŠ Chlum ve výši 150.000 Kč, 
˗ na vybudování zábradlí podél bezbariér. chodníku v ul. Jenišovská ve výši 200.000 Kč, 
˗ na opravu chodníku v ul. Kpt. Jaroše ve výši 320.000 Kč, 
˗ na opravu chodníku v ul. Zahradní ve výši 320.000 Kč, 
˗ na vybudování pódia v koncertním sále ZUŠ ve výši 110.000 Kč, 
˗ na vybudování obvodové zdi obřadní síně na hřbitově ve výši 200.000 Kč, 
˗ na vybudování speciálního pedagogického centra v ZŠ Aléská ve výši 1.200.000 Kč, 
˗ na obnovení pohádkového lesa ve výši 30.000 Kč. 
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170  
Rozpočtovou změnu č. 103/2011 – přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 6.500.00 Kč 
na dávky sociální péče – příspěvky v hmotné nouzi a příspěvky pro zdravotně postižené.  
 
171  
Rozpočtovou změnu č. 104/2011 – přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 5.125.000 Kč 
na dávky sociální péče – příspěvek na péči.  
 
172  
Rozpočtovou změnu č. 105/2011 – přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 620.000 Kč 
na zajištění Ambulantní pohotovostní péče pro rok 2011.  
 
173  
Rozpočtovou změnu č. 106/2011 – přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 235.000 Kč 
na program podpory terénní práce pro rok 2011.  
 
174  
Rozpočtovou změnu č. 118/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
městem Bílina a společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., ve výši 445.000 Kč 
(přesunem z investiční akce 1143 – Tyršova zahrada) na nákup a celkovou repasi rolby pro 
úpravu ledové plochy na zimním stadionu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
175  
Rozpočtovou změnu č. 119/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
městem Bílina a společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v celkové výši 
941.629 Kč na instalaci deskového výměníku a nerezové akumulační nádrže na vodu 
s topnou vložkou pro chlazení ledové plochy na zimním stadionu ve výši 889.229 Kč a na 
umístění znaku města na betonovou plochu do středového kruhu pro vhazování na zimním 
stadionu ve výši 52.400 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
176  
Rozpočtovou změnu č. 124/2011 – předfinancování projektu „Zavedení procesního řízení 
Městského úřadu Bílina a sebehodnocení úřadu podle modelu CAF“ ve výši 2.516 tis. Kč.  
 
177  
Záměr prodeje pozemku p. č. 32/1 o výměře 126 m2 k. ú. Bílina-Újezd, za kupní cenu 
250 Kč/m2.   
 
178  
Prodej pozemku p. č. 1636/358 o výměře 56 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2, 
tj. 6.720 Kč. Kupujícími jsou paní Thi Lien Dangová a pan Vo Van Thao, bytem Bílina, 
5. května 76. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
179  
Převod pozemku p. č. 991 k. ú. Bílina formou vydržení podle § 134 odst. 1) zákona č. 40/1964 
Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkem se stává paní Libuše Ježková, 
bytem v Bílině, Litoměřická 52.  
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180  

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a sdružením Sportovní klub Zvláštní školy internátní 
a speciální pedagogické centrum v Bílině. Předmětem smlouvy je vybavení na sport v celkové 
hodnotě 151.424 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
181  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina a SK SIAD Bílina, ve 
výši 600.000 Kč na opravu objektu volejbalu ve sportovním areálu Tyršova zahrada. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
182  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení za opožděně 
uhrazené dlužné nájemné paní Editě Balážové. Poplatek z prodlení před zmírněním činil 
427.510 Kč, po zmírnění činí 65.525 Kč. 
 
183  
Neúčtovat poplatek z prodlení paní Monice Šerákové za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné. 
 
184  
Neúčtovat poplatek z prodlení paní Lucii Kemrové za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
 
185  
Prodloužení uložení volných finančních prostředků v hodnotě 30 mil. Kč na termínovaném 
vkladu v Komerční bance, a. s., na období šesti měsíců. 
 

186  
Vyúčtování hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. pololetí 2011. 
 

187  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 15.06. do 26.08.2011. 
 

 

IIII..  vvyyddáávváá  
 

188  
Změnu zřizovací listiny Základní umělecké školy Bílina, Mírové náměstí 21, příspěvková 
organizace. 
 

 

IIIIII..  ddeelleegguujjee  
 

189  
Pana Bc. Zdeňka Rendla, místostarostu města Bílina, na valné hromady obchodních 
společností, ve kterých má město Bílina majetkovou účast, pro dobu překážek na straně 
starosty města Bíliny, a to na volební období 2010–2014 (v důsledku administrativní chyby 
neobsahuje usnesení Zastupitelstva města Bílina z 25. listopadu 2010 v části „VII. deleguje“ 
tento schválený bod č. 13).  
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IIVV..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  
 
190  
Soupis schválených rozpočtových změn za období od 01.01.2011 do 17.08.2011. 
 
191  
Informaci Mgr. Zdeňka Svobody, Ph. D. o průběhu přípravy projektu „Integrované centrum 
prevence“. 
 
192  
Vyjádření právního zástupce k návrhu Ing. Jindřicha Brunclíka, člena zastupitelstva města, 
týkající se možnosti zveřejňování zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva města na 
webových stránkách města.  
 
193  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 153 z 23. června 2011, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo vytvořit pracovní skupinu, která připraví návrhy pro případné 
vykoupení vynaložených investic v prostoru bývalého autobusového nádraží.  
 
194  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 20. června 2011. 

 
195  
Harmonogram zpracování a projednávání návrhu rozpočtu na rok 2012. 
 

 

VV..  ssttaahhuujjee  zz  pprrooggrraammuu  
 

196  
Žádost Městských technických služeb, Bílina, o souhlas se zakoupením pracovního vozidla 
pro vysprávku vozovek včetně nástavby s tím, že materiál bude doplněn a předložen na 
příštím zastupitelstvu města. 

 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Marie Merbsová     ______________________________ 
 
 
 

Martin Liška      ______________________________ 
 
 

 
 

 Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


