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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 
 

Usnesení z 6. schůze v roce 2022, 
konané v mimořádném termínu 17. března 2022 

 
 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
1071 ONI   23.04. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 
165 ONI   30.04. 
263 ONI   30.04. 
427 OIT   31.05. 
499 ONI   31.05.  
827 ONI   31.08. 
   

373 ONI   31.08. 
752 ONI   17.09. 
1033  OŠKaS  31.10. 
1116 ONI   01.12. 
123 KKCR   31.12. 
1061 ONI   31.12. 
938 ONI   31.12.  
1064 ONI   31.12. 
 
 

Trvalá usnesení č.:  
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

1376 MěP  kontroly v sídlišti Za Chlumem – injekční stříkačky 

1377 Taj. (OSVaZ)  kontroly bytů 

763  MTSB  kontrola technického stavu dopravního značení 

128 MěP  kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská 

 
 
 

 
 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. schvaluje 
 
 
 
241  
Smlouvu o nájmu mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností Domy Bílina, 
s. r. o., jako nájemcem, jejímž předmětem je krátkodobý pronájem prostor hlavní budovy 
Lázní Bílina Kyselka – jídelní sál, přilehlé schodiště o celkové výměře 250 m2, nacházející se 
v objektu č. p. 153, Bílina, který je součástí pozemku parcelní č. 1949, k. ú. Bílina, a to 
20.03.2022 za sjednanou úplatu 1.000 Kč + 21 % DPH. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
242  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a Atletickým klubem Bílina jako 
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka prostor hlavní budovy Lázní Bílina Kyselka, 
nacházející se v objektu č. p. 153, Bílina, který je součástí pozemku parcelní č. 1949, k. ú. 
Bílina, a to 19.03.2022 za účelem umístění kanceláře z důvodu pořádání atletických závodů 
„Běh Kyselkou 2022“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení rady města ze 17.03.2022   2 
 

 

 
 

II. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit  
 
 
243  
Kupní smlouvu s věcným břemenem mezi městem Bílina jako prodávajícím a oprávněným 
z věcného břemene a společností Lesy Sever, s. r. o. jako kupujícím a povinným z věcného 
břemene, kdy předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene a prodej pozemku p. č. 774 
o výměře 2.621 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 766/1 o výměře 7.766 m2 v k. ú. Bílina, 
odděleného z pozemku p. č. 766/1 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 3113-
11/2020, za cenu obvyklou ve výši 100 Kč/m2, tj. celkem 1.038.700 Kč, určenou na základě 
znaleckého posudku č. 3724-005/2022 AC-OC, navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitostí ve výši 5.630 Kč. Celková kupní cena činí 1.044.330 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.    
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 
 
 


