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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  33..  zzaasseeddáánníí  vv  rrooccee  22001111,,  

kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  55..  kkvvěěttnnaa  22001111  

  
Usnesení s termínem č.: 
67  Tajemník  23.06. 
78  Tajemník  ihned 
79  Starosta  23.06. 
113  Tajemník  23.06. 

______________________________________________________ 

  

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

  

II..  uukkllááddáá  
  

78  
Předkladateli doplnit materiál č. 207 — „Projekt ČEZ Teplárenská, a. s., Chomutov na 
přepojení plynových kotelen Pražské předměstí na dodávku za zdroje ČEZ, a. s., Elektrárna 
Ledvice“ o stanovisko komise pro účelné a hospodárné využívání finančních prostředků 
a majetku města, o informaci o skutečných spotřebách tepla ve všech objektech uvedených 
v Příloze č. 1 návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie 
a o informaci, z jakého důvodu nebylo do návrhu uvedené smlouvy zapracováno doporučení 
z odborného posudku společnosti ORTEP, s. r. o., vyjmout ze sumáře uvedeného v Příloze č. 
1 objekt „Plavecká hala“ a stanovit pro něj zvláštní (samostatné) podmínky.      Taj. ihned 
 
79  
Starostovi města 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.         Star. 23.06. 

 
 

IIII..    sscchhvvaalluujjee  
 
80  
Prodej pozemku p. č. 23/176 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 80 Kč/m2, tj. 1.760Kč. 
Kupujícími jsou Josef a Jana Veselých, bytem Bílina, Teplická 600. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
81  
Prodej pozemku p. č. 23/182 o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 80 Kč/m2 

tj. 1.840 Kč. Kupujícími jsou František a Alžběta Drábkovi, bytem Bílina, Čapkova 838. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.   
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82  
Prodej 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, tj. 141.450 Kč.  Kupujícím je Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká 
hradební 3118/48. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
83  
Návrh ředitelky Městských technických služeb Bílina na likvidaci vozidel Multicar M 2510, RZ 
TPA 34-41, LIAZ BOBR 16.2, RZ TPA 50-20. Zároveň bere na vědomí informaci o prodeji 
vozidla Škoda 706 MTSP 25, RZ 99-86 za cenu dle znaleckého posudku. 
 
84  
Prodej motorového vozidla Škoda Felicia Kombi 1,6 LX, RZ TPL 79-39 za doporučenou cenu 
dle znaleckého posudku 14.800 Kč vč. DPH.  
 
85  
Záměr prodeje pozemku p. č. 927/6 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2.   
 
86  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a Římskokatolickou farností, arciděkanstvím 
Bílina, jejímž předmětem je převod vlastnických práv k sochám panny Marie a Sv. Antonína 
na parcele č. 1787/1 v k. ú. Bílina. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu města. 
 
87  
Uzavření smlouvy č. 10070353 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 Švabinského, Bílina“ v celkové výši 2.134.054,80 Kč. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
88  
Uzavření dohody o partnerství a spolupráci na rozšíření systémového řešení hospodářství 
Ústeckého kraje mezi městem Bílina a společností UNITED ENERGY, a. s.  Podpisem dohody 
pověřuje starostu města.  
 
89  
Uzavření dodatku č. 1 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. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
90  
Rozpočtovou změnu č. 8/2011 – přesun nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 do 
roku 2011 v celkové výši 2.288.000 Kč na financování zavedení procesního řízení Městského 
úřadu Bílina a sebehodnocení úřadu podle modelu CAF.  
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91  
Rozpočtovou změnu č. 21/2011 – přijetí investiční dotace od Státního fondu životního 
prostředí České republiky na projektovou dokumentaci akce „Zateplení a výměna oken Za 
Chlumem 751 a SUNN 675“, v celkové výši 171.360 Kč.  
 
92  
Rozpočtovou změnu č. 33/2011 – přijetí účelové neinvestiční dotace na výkon státní správy 
v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností ve výši 272.000 Kč. 
 
93  
Rozpočtovou změnu č. 34/2011 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti vykonávané 
obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 606.000 Kč. 
 
94  
Rozpočtovou změnu č. 43/2011 – přijetí dotace ve výši 7.500.000 Kč na dávky sociální péče –
příspěvky v hmotné nouzi a příspěvky pro zdravotně postižené. 
 
95  
Rozpočtovou změnu č. 44/2011 – přijetí dotace ve výši 7.280.000 Kč na dávky sociální péče – 
příspěvek na péči. 
 
96  
Rozpočtovou změnu č. 47/2011 – přijetí účelové neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2011 ve výši 85.000 Kč. 
 
97  
Rozpočtovou změnu č. 48/2011 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti vykonávané 
obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 606.000 Kč. 
 
98  
Neúčtovat poplatek z prodlení panu Josefu Derbály za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
 
99  
Neúčtovat poplatek z prodlení paní Věře Lapšanské za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
 
100  
Prominutí zbylého poplatku z prodlení panu Petru Pertlovi za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné. 
 
101  
Zprávu k projektu „Asistent pro terénní kontakt – Bílina“ za I. čtvrtletí 2011 a zároveň 
schvaluje uzavření dodatku č. 10 k Dohodě o podmínkách vzájemné spolupráce při 
poskytování sociálních služeb k zajištění projektu „Asistent pro terénní kontakt – Bílina“ mezi 
městem Bílina a občanským sdružením Most k naději. Předmětem dodatku je poskytnutí 
příspěvku na II. Pololetí 2011 ve výši 114.000 Kč. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města.  
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102  
Rozdělení finančních příspěvků sportovním organizacím na rok 2011, dle návrhu 
předloženého komisí pro školství, kulturu a sport.  
 
103  
Přijetí příspěvku ve výši 159.000 Kč na projekt „Setkání s rodáky u příležitosti udělení 
čestného občanství města Bíliny“ od Česko–německého fondu budoucnosti, nadační fond 
a zároveň pověřuje příspěvkovou organizaci KC Kaskáda  zajištěním realizace výše 
uvedeného projektu dle podmínek vyplývajících ze smlouvy, včetně vyúčtování. 
 
104  
Strategický plán sociálního začleňování v Bílině, na roky 2011 – 2014, dle předloženého 
návrhu.  
 
105  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 23. února do 18. dubna 2011. 
 
 

IIIIII..    zzaammííttáá  
 
106  
Žádost Ing. Kateřiny Langhammerové a Ing. Jiřího Langhammera o prodej pozemku p. č. 
269/1 k. ú. Bílina. 
 
107  
Žádost pana Mgr. Petra Butkoviče o prodej části pozemku p. č. 1800/5 k. ú. Bílina. 
 
108  
Žádost paní Thi Lien  Dangové o prodej části pozemku 1636/94 k. ú. Bílina. 
 
109  
Žádost společností SORTING Solutions, s. r. o., a  SOMET CZ, s. r. o., o prodej pavilonu č. 7 
bývalé ZŠ Teplické Předměstí spolu s pozemkem p. č. 1683/103 o výměře 551 m2 k. ú. Bílina. 
 
 

IIVV..    vvyyddáávváá  
  

110  
Úplné znění zřizovací listiny organizací: 
Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, 
Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace,  
Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace,  
Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace,  
Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace,  
Základní škola, Bílina, Aléská 264, okres Teplice, příspěvková organizace, 
Dům dětí a mládeže Bílina, Havířská 10, příspěvková organizace, 
Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381/3, příspěvková organizace. 
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VV..    bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  
 

111  
Nabídku pana Jana Šámala na výkup nemovitosti Husitská bašta s tím, že k řádnému 
projednání žádosti dojde po shromáždění všech dostupných a požadovaných dokladů.  
 
112  
Informaci vedoucího stavebního úřadu o plnění usnesení zastupitelstva města č. 67 
z 3. března 2011, kterým bylo tajemníkovi úřadu uloženo zajistit vytyčení a zpřístupnění 
pozemku ve vlastnictví města Bíliny p. č. 2214/2 k. ú. Bílina. 
 
113  
Návrh Klubu zastupitelů TOP-09 Bílina na zveřejnění smluv uzavřených městem Bílina 
ve volebním období 2010–2014 s tím, že tento návrh bude doplněn o vyjádření právního 
zástupce a znovu předložen na příštím zasedání zastupitelstva města.        Taj. 23.06. 
   
114  
Informaci MUDr. Josefa Chudáčka o provozu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, včetně písemného vyjádření pana Romana Šebka.  
 
115  
Informaci o vývoji situace kolem realizace obchvatu města Bíliny, dle dopisu Mgr. Martina 
Sýkory, 1. náměstka ministra dopravy, včetně vyjádření komise pro obchvat.  

 
116  
Rezignaci Ing. Jindřicha Brunclíka na funkci člena Rady města Bíliny. 
 
117  
Informaci o kladení věnců 6. května od 13 hodin. 
 
118  
Informaci tajemníka městského úřadu o zrušení Odboru školství a kultury k 30.04.2011. 
 
119  
Přehled o hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za rok 2010. 

 
120  
Zprávu o činnosti Městské policie Bílina za rok 2010. 
 
121  
Zápis z jednání finančního výboru z 23.03.2011 a z 18.04.2011 
 
122  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 21. března a zároveň schvaluje doplnění plánu činnosti 
o kontrolu č. 4 a 5 a pověřuje kontrolní výbor k provedení těchto kontrol.  
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VVII..  vvoollíí  
  

123   
Pana Michala Mleje členem Rady města Bíliny.  
 
 

VVIIII..  ssttaahhuujjee  zz  pprrooggrraammuu  
 

124  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina 
o poskytnutí návratné bezúročné půjčky v částce 4 mil. Kč s účelovým určením na mzdy 
zaměstnanců a odvody z mezd. 
 
125  
Žádost pana a paní Aubrechtových a žádost pana Stumpfa o prodej pozemku p. č. 2372/8 
k. ú. Bílina a žádost Ing. Konráda o prodej části pozemku p. č. 2372/8 k. ú. Bílina a části 
pozemku p. č. 2372/169 k. ú. Bílina. 

 
126  
Podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad na projekt 
s názvem „Sport a hry bez hranic.“ 

 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Pavel Ryjáček      ______________________________ 
  
 
 

Oldřich Bubeníček     ______________________________ 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města  

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


