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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  

 
 

Usnesení z 9. zasedání v roce 2011, 
které se uskutečnilo 8. prosince 2011 

  

  
Usnesení s termínem č.: 
233  Tajemník  16.02. 
236  Starosta  16.02. 
 
Splněná usnesení: 67,196 

______________________________________________________ 

  

Z A S T U P I T E L S T V O   M Ě S T A 
 
 

I. revokuje 
  

235  
Usnesení zastupitelstva města č. 298 z 22. října 2009, kterým byl schválen záměr prodeje 
parcely č. 85/1 o výměře 577 m2 k. ú. Bílina, čp. 38, ul. Komenského, Bílina a budov bez 
čp/če stojících na parcele č. 85/1 k. ú. Bílina za cenu 2.000.000 Kč, navýšenou o náklady 
spojené s prodejem nemovitostí, viz usnesení č. 256. 

 
 

II. ukládá 
 

236  
Starostovi města vstoupit do jednání s Ústeckým krajem o vlastnictví cyklostezky Bílina – 
Kostomlaty.          Star. – 16.02. 

 
 

III. vydává 
 

237  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 04/2011 o regulaci provozování sázkových her, loterií a 
jiných podobných her, s účinností od 01.01.2012, dle návrhu předloženého finančním 
odborem.  
 

238  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 05/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního 
systému se sazbou 5.000 Kč na tři měsíce.  
 

239  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 06/2011 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh 
a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků 
k zajištění veřejného pořádku (odbor školství a kultury se nahrazuje finančním odborem), 
v čl. 1 odst. 1, lze provozovat taneční zábavy a diskotéky a jiné kulturní podniky od 9:00 do 
4:00 hodin následujícího dne. Akci je pořadatel povinen oznámit městskému úřadu 5 dní 
před konáním. 
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IV. schvaluje 
 

240  
Rozpočtovou změnu č. 183/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč 
mezi městem Bílina jako dárcem a Fotbalovým klubem Bílina jako obdarovaným, na 
rekonstrukci tribuny v areálu fotbalového stadionu na Kyselce.   
 

241  
Rozpočtovou změnu č. 196/2011 – přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 
74.200 Kč na akci „Výsadba zeleně v mateřských školách“. 
 

242  
Rozpočtovou změnu č. 197/2011 – přijetí finančního daru od ČEZ, a. s., v celkové výši 
1.470.000 Kč na: 
a) infrastrukturu – oprava pěších či vozidlových komunikací ve výši 320.000 Kč, 
b) pořízení diagnostického ultrazvuku pro Hornickou nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 

ve výši 450.000 Kč, 
c) pořízení rolby pro Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., ve výši 400.000 Kč, 
d) opravu šaten, přístupového chodníku a opravu lavic na tribuně atletického stadionu ve 

výši 100.000 Kč, 
e) opravu sociálního zařízení v ZŠ Aléská ve výši 200.000 Kč. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 

243  
Rozpočtovou změnu č. 206/2011 – přijetí dotace na dávky sociální péče – příspěvky 
v hmotné nouzi a příspěvky pro zdravotně postižené v celkové výši 10.000.000 Kč.  
 

244  
Rozpočtovou změnu č. 207/2011 – přijetí dotace na dávky sociální péče – příspěvek na péči 
v celkové výši 9.037.000 Kč.  
 

245  
Rozpočtovou změnu č. 211/2011 – přesuny finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 1.022.000 Kč v kapitole 07 – rezervy 
nebytového hospodářství. 
 

246  
Rozpočtovou změnu č. 212/2011 – přijetí účelové neinvestiční dotace na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši 1.163.000 Kč. 
 

247  
Rozpočtovou změnu č. 213/2011 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši 674.000 Kč.  
 

248  
Rozpočtovou změnu č. 214/2011 – přijetí účelové neinvestiční dotace na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací z operačního programu „Lidské 
zdroje a zaměstnanost, v celkové výši 202.000 Kč.  
 

249  
Rozpočtovou změnu č. 217/2011 – přesuny finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 3.857.000 Kč v kapitole 77 – rezerva 
na projektové dokumentace. 
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250  
Rozpočtovou změnu č. 224/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a společností s ručeným omezeným Rekreační a 
sportovní zařízení Bílina jako příjemcem ve výši 192.625 Kč na dofinancování daně 
z přidané hodnoty k dodávce a montáži výměníku na využití odpadního tepla. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
251  
Rozpočtovou změnu č. 226/2011 – přijetí neinvestiční dotace pro ZŠ Aléská ve výši 
1.014.351,60 Kč z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt 
„Moderní výukou k aktivnímu učení“. 
 
252  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2189/1 o výměře cca 260 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
50 Kč/m2.   
 
253  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2189/1 o výměře cca 330 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
50 Kč/m2.   
 
254  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2190/1 o výměře cca 350 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m2.   
   
255  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1835/2 o výměře 37 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2.   
 
256  
Záměr prodeje parcely č. 85/1 o výměře 577 m2 k. ú. Bílina, čp. 38, ul. Komenského, Bílina 
a budov bez čp/če stojících na části parcely č. 85/1 o výměře cca 220 m2 k. ú. Bílina za cenu 
sjednanou, která činí 1.200.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí 
s tím, že v případě více zájemců se jedná o prodej obálkovou metodou s vyvolávací cenou 
za 1.200.000 Kč. Vítěz výběrového řízení je povinen ve lhůtě 2 let od vydání stavebního 
povolení příslušným stavebním úřadem provést rekonstrukci předmětné nemovitosti 
v rozsahu a kvalitě dle schválené projektové dokumentace zastupitelstvem města 
a všeobecných platných norem. Vlastnické právo bude převedeno prodávajícím na 
kupujícího v případě splnění podmínek a realizace rekonstrukce ve schválené lhůtě. 
 
257  
Záměr odstranění budov v bývalém vojenském areálu Bílina na p. p. č. 1681/20, 1681/21, 
1681/22, 1681/23, 1681/25, 1681/26, 1681/28, 1681/30 vše v k. ú. Bílina, za předpokladu 
získání investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. 
 
258  
Prodej pozemku p. č. 1770/3 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2, 
tj. 2.640 Kč. Kupující je paní Hana Hadravová, bytem Bílina, SUNN 689. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
259  
Prodej pozemku p. č. 32/1 o výměře 126 m2 k. ú. Bílina-Újezd, za kupní cenu 250 Kč/m2, 
tj. 31.500 Kč. Kupujícími jsou manželé Záboj a Jindra Hekerlovi, bytem Bílina, Čapkova 855. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
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260  
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, pozemek p. č. 1681/45 o 
celkové výměře 565 m2, vše k. ú. Bílina, za cenu dle cenové mapy stavebních pozemků 
města Bíliny 130 Kč/m2 tj. 73.450 Kč. Kupujícím je společnost TRUNN, s. r. o., se sídlem 
v Bílině, Teplická 239/62. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
261  
Uzavření smlouvy č. 144/11/4120 o bezúplatném převodu nemovitosti pozemku p. č. 
269/282 k. ú. Bílina. Smlouva se uzavírá mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové 
město jako „převodcem“ a městem Bílinou jako „nabyvatelem“. Zastupitelstvo města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.   
 
262  
Uzavření smlouvy č. 153/11/4120 o bezúplatném převodu nemovitostí pozemků p. č. 2247/2, 
2247/3, 2247/4, 2247/5, 2247/6, 2247/7, 2247/8 k. ú. Bílina. Smlouva se uzavírá mezi 
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové město jako „převodcem“ a městem Bílinou 
jako „nabyvatelem“. Zastupitelstvo města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
263  
Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z podprogramu Regenerace 
panelových sídlišť pro rok 2012 na projekt Regenerace panelového sídliště – Bílina, Za 
Chlumem – II. etapa, s finanční spoluúčastí města ve výši 5.915.744 Kč. 
 
264  
Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z podprogramu Regenerace 
panelových sídlišť pro rok 2012 na projekt Regenerace panelového sídliště - Bílina, Teplické 
předměstí – III. etapa, s finanční spoluúčastí města ve výši 3.586.842 Kč. 
 
265  
Odpis nedobytných pohledávek odboru dopravy – nezaplacené pokuty, v celkové výši 
145.000 Kč. 
 
266  
Odpis nedobytné pohledávky: 
a) za pana Jaroslava Gabča ve výši 38.141 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
b) za paní Margitu Kováčovou ve výši 46.536 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
c) za pana Josefa Baláže ve výši 21.704 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
d) za pana Václava Veselého ve výši 52.459 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 

e) za paní Katarínu Demeterovou ve výši 61.550 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné, 

f) za pana Pavla Fajta ve výši 112.368 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
g) za paní Pavlínu Drapákovou ve výši 88.105 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
h) za pana Štefana Piskoru ve výši 35.928 Kč za nezaplacené dlužné nájemné. 
 
267  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení za opožděně 
uhrazené dlužné nájemné panu Martinu Musilovi. Poplatek z prodlení před zmírněním činil 
69.542 Kč, po zmírnění činí 8.700 Kč. 
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268  
Uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci mezi městem Bílina a společností 
ČEZ, a. s., jehož předmětem jsou základní principy dohody o spolupráci v dále vymezených 
oblastech, které budou následně konkretizovány jednotlivými smlouvami uzavřenými na 
základě této rámcové smlouvy. Podpisem dodatku ke smlouvě pověřuje starostu města. 
 
269  
Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Bíliny, kdy v článku 7 odst. 6 a) se 
limituje počet vystoupení v rozpravě k jednomu bodu ze dvou na tři, a v článku 7 odst. 5 e) 
se text doplňuje o možnost zodpovězení dotazu, podnětu či připomínky uvolněnými členy 
zastupitelstva města, dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu.  
 
270  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí půjčky mezi městem Bílina a společností 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. Předmětem dodatku je prodloužení termínu 
splatnosti bezúročné půjčky poskytnuté městem Bílina určené na mzdy zaměstnanců 
a odvody z mezd, a to do 31.12.2012, s ohledem na hospodaření předchozího 
managementu. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
271   
Poskytnutí peněžitého daru ve výši jednonásobku přiznané měsíční odměny platu starostovi 
města. 
 
272  
Poskytnutí peněžitého daru ve výši jednonásobku přiznané měsíční odměny platu 
místostarostovi města. 
 
273  
Prodloužení platnosti Plánu odpadového hospodářství města Bíliny na dalších pět let, tj. na 
následující období od roku 2012 do roku 2016. 
 
274  
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny v roce 2012, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v těchto termínech: 16. února, 19. dubna, 21. června, 
6. září, 11. října a 6. prosince.  
 
275  
Rozpočtový výhled města Bíliny na rok 2013–2014, dle návrhu předloženého finančním 
odborem.  
 
276  
Rozpočet města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2012 v této výši: 
Celkové příjmy ve výši:  242.367.000 Kč 
Financování ve výši:  89.955.000 Kč 
Celkové výdaje ve výši:  332.322.000 Kč 
 
277  
Doplnění plánu činnosti kontrolního výboru o kontrolu č. 7 – kontrola zadávání 
specializovaných zakázek a zároveň pověřuje kontrolní výbor k provedení této kontroly.  
 
278  
Úpravu Pravidel podpory sportu ve městě Bílina, s účinností od 01.01.2012, dle návrhu 
předloženého finančním odborem. 
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279  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 05.10. do 16.11.2011 

  

  

V. zamítá 
  

280  
Žádost pana Kováře o prodej pozemku p. č. 341/22 k. ú. Bílina. 
 
281   
Žádost paní Julie Gosolitsch o prodej pozemků p. č. 555/2, p. č. 556, p. č. 557, p. č. 558, 
p. č. 559 k. ú. Bílina. 
 
282  
Návrh pana Michala Mleje, člena rady města, na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva 
města Bíliny. 

 

  

VI. bere na vědomí 
 

283  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 67 z 3. března 2011, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo zajistit vytyčení a zpřístupnění pozemku ve vlastnictví města Bíliny 
p. č. 2214/2 k. ú. Bílina. 
 
284  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 196 z 13. října 2011, kterým bylo starostovi města 
uloženo zajistit, aby byl úplný návrh rozpočtu města byl členům zastupitelstva města 
k dispozici alespoň 10 dnů před zasedáním zastupitelstva, na kterém bude rozpočet 
projednáván. 
 

285  
Informace člena zastupitelstva města, pana Pavla Ryjáčka, o mobiliární exekuci. 

 

286  
Informace zástupců občanského sdružení Most k naději k programu „Asistent pro terénní 
kontakt – Bílina“ za III. čtvrtletí 2011. 
 

287  
Zápis z jednání pracovní skupiny pro přípravu podkladů pro možné vykoupení vynaložených 
investic v prostoru autobusového nádraží, z 14. listopadu 2011.  
 

288  
Zápis z jednání finančního výboru z 28.11.2011. 
 

289  
Zápis z jednání kontrolního výboru ze 17.10. a 14.11.2011. 

 
 

VII. nezaujalo stanovisko 
 

290  
K úpravě směrnice č. 06/2010 – Pravidla pro dispozici k provádění rozpočtových změn 
(rozpočtová pravidla), dle návrhu zástupců TOP 09. 
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VIII. stahuje z programu 
 

291  
Mat. č. 777 – smlouvu o budoucí smlouvě kupní na objekt Husitské bašty (plnění usnesení 
č. 233), do doby předložení nákladů na případný provoz muzea.  

 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Bc. René Štěpánek     ______________________________ 
 
 
 
 

Václav Mojžiš     ______________________________ 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


