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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

 
Usnesení z 15. schůze v roce 2017, 

konané 22. srpna 2017 
 
Usnesení s termínem č.: 
662 SÚaŽP  ihned 
854 Taj.   ihned 
762 Taj. (ONI)  30.06. 
679 Taj. (ONI)  22.08. 
82 ONI   03.10. 

682 Taj.    12.09. 
1116 Taj. (SÚ)  31.10. 
1158  Taj. (ONI)  31.10. 
373 ONI   31.12. 

 
Splněná usnesení č.: 680, 681, 780, 844 
 
Trvalé usnesení č.:  
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
854  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit odbor dopravy – přestupky, pro vedení řízení ve věci 
vydání opatření obecné povahy.    Taj. – ihned  
 
855  
Ředitelce městských technických služeb zajišťovat údržbu a úklid pronajaté části pozemku 
p. č. 131 k. ú. Bílina „průchod za farou“ dle podmínek daných nájemní smlouvou uzavřenou 
mezi Římskokatolickou církví – arciděkanstvím Bílina jako pronajímatelem a městem Bílina 
jako nájemcem.      MTSB – trvalý  
 
856  
Starostovi města pověřit ředitele městské policie otevíráním bran v „průchodu za farou“ 
umístěných na části pozemku p. č. 131 k. ú. Bílina v čase mezi 5:00 až 5:30 h a jejich 
zavíráním v čase mezi 22:15 až 22:30 h.   Star. (MěP) trvalý 
 
 

II. revokuje 
 
857  
Usnesení rady města č. 111 písm. f) z 07.02.2017, kterým rada města souhlasila s využitím 
investičního fondu Městských technických služeb Bílina na změnu média – vybudování 
vlastního zdroje vytápění na plyn, ve výši 400.000 Kč, viz usnesení č. 885. 
 
 

III. schvaluje 
 
858  
Rozpočtovou změnu č. 81/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí v rámci kapitoly 08 odd. § 55 12 požární ochrana 
a odd. § 61 71 vnitřní správa, v celkové výši 810.000 Kč. 
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859  
Rozpočtovou změnu č. 121/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 530.000 Kč z akce 16-26 Parkovací plochy 
v ulici Litoměřická na akci 17-87 Vybudování parkovací plochy v ulici Jenišovská. 
 
860  
Rozpočtovou změnu č. 122/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 211.000 Kč z akce 17-28 Modernizace 
sběrného dvora na akci 17-79 Rekonstrukce hřiště v ulici Fügnerova. 
 
861  
Rozpočtovou změnu č. 125/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 200.000 Kč z akce 17-03 Rekonstrukce 
chodníku v ulici Jenišovská na akci 17-52 Rekonstrukce zahrady v Mateřské škole Síbova.  
 
862  
Rozpočtovou změnu č. 126/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dopravy v celkové výši 110.000 Kč, a to za účelem úhrady zakázky malého 
rozsahu „Odstranění a následná výměna zastávek MHD“. 
 
863  
Rozpočtovou změnu č. 129/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 270.000 Kč na zajištění akce Revitalizace 
inhalatoria (č. 17-15) z akcí č. 17-56 a 17-06 - opravy kanalizace na základní škole Lidická. 
 
864  
Rozpočtovou změnu č. 130/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 938.000 Kč z akce č. 17-12 Rekonstrukce 
gastroenterologie HNsP na akci 16-58 Oprava trafostanice v Hornické nemocnici 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
865  
Rozpočtovou změnu č. 132/2017 – přesun finančních prostředků z rezervy na drobné 
investiční náklady ve výši 30.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
866  
Rozpočtovou změnu č. 133/2017 – přesun finančních prostředků z rezervy na projektovou 
dokumentaci ve výši 517.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
867  
Rozpočtovou změnu č. 134/2017 – dodatečné navýšení rozpočtu pro Základní školu Bílina, 
Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, k již uskutečněnému výjezdu do školy 
v přírodě v Žihli, jedná se o částku ve výši 3.390 Kč. 
 
868  
Rozpočtovou změnu č. 135/2017 – předfinancování projektu Setkání partnerských měst 
v rámci oslav Dne horníků ve výši 50.000 Kč. Bude hrazeno z rezervy rozpočtu odboru 
školství, kultury a sportu. 
 
869  
Rozpočtovou změnu č. 136/2017 – přesun finančních prostředků z rezervy na projektovou 
dokumentaci ve výši 908.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
870  
Rozpočtovou změnu č. 138/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu kapitoly 08 odd. § 61 71 vnitřní správa, v celkové výši 850.000 Kč. 
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871  
Uzavření dodatku č. 1 mezi městem Bílina jako objednatelem a Romanem Kudrnou jako 
dodavatelem akce „Vybudování dětského hřiště – lanového centra Plamínek v lokalitě 
Za Chlumem”. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení plnění díla. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města. 
 
872  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „MŠ Bílina, Za Chlumem 818 – úprava 
sociálního zařízení 1. NP a 2. NP“ mezi městem Bílina jako objednatelem a ABS – stavební 
společnost, s. r. o., jako zhotovitelem. Předmětem dodatku jsou méněpráce v hodnotě 
42.579 Kč vč. DPH vzniklé v průběhu realizace. O tuto částku bude ponížena původní výše 
závazku zhotovitele na konečnou částku 937.420 Kč vč. DPH. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 
 
873  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Bílina – parkovací plochy v ulici 
Litoměřická“ mezi městem Bílina jako objednatelem a společností Herkul, a. s., jako 
zhotovitelem. Předmětem dodatku je provedení dodatečných prací. Podpisem dodatku 
pověřuje starostu města. 
 
874  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Zdravotnickou záchrannou 
službou Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem na adrese Sociální péče 
799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupenou ředitelem MUDr. Iljou Deyelem jako 
nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. Předmětem smlouvy je pronájem prostoru 
sloužícího podnikání na adrese ul. Antonína Sovy č. p. 668, parcela číslo 1683/105, 
k. ú. Bílina o celkové výměře 113,64 m2 pro využití jako výjezdová základna Zdravotnické 
záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvková organizace, za nájemné dle platné směrnice 
o nájmu z prostor sloužících podnikání s účinností smlouvy o nájmu od 01.09.2017 na dobu 
neurčitou, s výpovědní dobou dle § 2312 zákona č. 89/2012 Sb. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města Bíliny. 
 
875  
Přidělení prostor o celkové výměře 80,78 m2 v 1. patře objektu na adrese ul. Komenského 
38, Bílina, parcela 85/1, k. ú. Bílina, organizační složce města Bíliny Jednotce sboru 
dobrovolných hasičů města Bílina zastoupené velitelem Břetislavem Ondrákem s platností 
od 01.09.2017 s tím, že odbor správní a vnitřních věcí zajistí změnu sídla ve zřizovací listině 
organizační složky města Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Bílina. 
 
876  
Uzavření nájemní smlouvy mezi Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Bílina, Na 
Zámku 95/2, Bílina jako pronajímatelem a městem Bílina jako nájemcem, kdy předmětem 
smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 131 o výměře cca 750 m2 k. ú. Bílina za smluvní 
nájemné 3.750 Kč/půl roku. Zároveň souhlasí s podmínkami stanovenými v této smlouvě. 
Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
877  
Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 410 z 27.04.2015 uzavřené mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a panem Pavlem Naušem jako nájemcem. Předmětem dodatku je 
rozšíření předmětu nájmu pozemku p. č. 148/1 z výměry 123 m2 na 208 m2 a úprava výše 
nájemného. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
878  
Využití projektu JOB Asistent a následné zřízení 1 pracovního místa pro zaměstnance 
prevence kriminality zařazeného do Městské policie Bílina na 12 měsíců. Podpisem dohody 
pověřuje starostu. 
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879  
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru sloužícího podnikání na adrese ul. Komenského 38, 
Bílina parcela č. 85/1, KÚ Bílina o celkové výměře 38,21 m2, mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a Vlastenecko dobročinnou sdruženou Obcí baráčníků Jana Žižky z Trocnova se 
sídlem v Bílině, Komenského 38, jako vypůjčitelem, za účelem využití jako společenská 
místnost s účinností od 01.09.2017, na dobu určitou jednoho roku. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
880  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a paní Janou Homolovou 
jako vypůjčitelem na tablet Lenovo s inv. číslem MUBIH000CHVE v celkové pořizovací ceně 
7 365,07 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou s účinností ode dne jejího 
podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nejpozději však do konce volebního 
období (2015-2018). Podpisem smlouvy o výpůjčce pověřuje starostu města. 
 
881  
Přesun finančních prostředků ve výši 80.000 Kč z rezervního fondu Mateřské školy Bílina, 
Síbova 332, okres Teplice, příspěvková organizace, do fondu investic. 
 
882  
Nařízení odvodu z fondu investic Mateřské školy Síbova do rozpočtu zřizovatele ve výši 
80.000 Kč na financování investiční akce - „Rekonstrukce zahrady v MŠ Síbova”. 
 
883  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.09.2017 a zároveň stanovuje 
celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina, dle zákona 
č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, od 01.09.2017, na 100. 
 
884  
Prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 780 z 01.08.2017, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo zpracovat změnu obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 
o městských symbolech a jejich užívání, a to do 31.12.2017. 
 
 

IV. souhlasí 
 
885  
S využitím investičního fondu Městských technických služeb ve výši 800.000 Kč na změnu 
média – vybudování vlastního zdroje vytápění na plyn. 
 
886  
S využitím rezervního fondu Městských technických služeb Bílina ve výši 700.000 Kč na 
sekání a údržbu veřejné zeleně v Bílině. 
 
 

V. rozhodla 
 
887  
Vypsat výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Nákup osobního automobilu 
pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí 
prostřednictvím leasingových splátek“. 
 
888  
Vypsat zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce zahrady 
v mateřské škole Síbova“, formou uzavřeného zadávacího řízení. 
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889  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Revitalizace 
vstupního vestibulu objektu Inhalatoria“ je nabídka společnosti NATURTEP, s. r. o., 
Proboštov. Zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 
890  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavení práce „Vybudování 
parkovacích stání pro osobní vozidla v ulici Jenišovská, Bílina“ je nabídka společnosti 
TELKONT, s. r. o., Teplice. Druhá v pořadí je nabídka ŽEJDLÍKA JOSEFA, Bílina. Zároveň 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 
891  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Odstranění a následná výměna 
zastávek MHD“ společnosti Petr Arpáš, s. r. o. Druhá v pořadí je nabídka společnosti 
FASTON, s. r. o. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 
892  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na rekonstrukci hřiště v ulici 
Fügnerova vybranému dodavateli – společnosti 4SOFT, s. r. o., Tanvald. Podpisem smlouvy 
o dílo pověřuje starostu. 
 
893  
Ocenit za dlouholetý přínos pro město paní Petru Börnerovou, MUDr. Yasera Karnouba, 
pana Jiřího Nechvátala, pana Vladimíra Procházku, MUDr. Vladimíra Volmana a pana 
Václava Webera. 
 
894  
Podat návrh na vydání „Opatření obecné povahy“ dle § 33 d) zákona č. 98/2017 Sb., kterým 
se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů z důvodu 
zvýšeného výskytu sociálně nežádoucích jevů v lokalitě Teplické Předměstí: v ulicích 
M. Švabinského 652, 663, 665, 666, Antonína Sovy 641, 642, 646 a Sídliště Za Chlumem 
750, 790 a 819. 
 

VI. ruší 
 
895  
Usnesení rady města č. 111 písm. a) z 07.02.2017, kterým rada města souhlasila s využitím 
investičního fondu Městských technických služeb Bílina na vybudování sněžné jámy ve výši 
400.000 Kč. 
 
896  
Usnesení rady města č. 229 z 08.03.2016, kterým byla zřízena pracovní skupina pro 
přípravu výstavby domu pro seniory v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, ve složení: předsedkyně Mgr. Veronika Horová, a členové pracovní skupiny: 
Mgr. Zuzana Bařtipánová, Mgr. Aleš Tallowitz, Mgr. Petr Hazdra, MUDr. Yaser Karnoub, 
RNDr. Jaroslav Herzinger, Mgr. Iva Zábojníková a Ing. Jaroslav Bureš. 
 
897  
Pracovní pozici „Investiční referent“ s úvazkem 1,0, zařazené do Městského úřadu Bílina, 
odboru nemovitostí a investic, s účinností od 01.09.2017. 
 
898  
Pracovní pozici „Právník – koncipient“ s úvazkem 1,0, zařazenou do Městského úřadu Bílina, 
kanceláře úřadu, a to od 01.09.2017. 
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VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
899  
Rozpočtovou změnu č. 120/2017 – přijetí příspěvku ve výši 143 704,14 Kč z Euroregionu 
Krušnohoří na projekt „Partnerství bez bariér věku a národností”, který se uskutečnil 
v měsících září 2016 až listopad 2016. 
 
900  
Rozpočtovou změnu č. 123/2017 – přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2017 
ve výši 400.000 Kč. 
 
901  
Rozpočtovou změnu č. 124/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu ve výši 200.000 Kč z kap. 07 a ve výši 200.000 v rámci schváleného rozpočtu 
kap. 12. Prostředky budou použity na povinnou finanční spoluúčast města v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2017.  
 
902  
Rozpočtovou změnu č. 127/2017 – přijetí jednotné vyrovnávací platby k dotaci na podporu 
sociálních služeb pro pečovatelskou službu Bílina ve výši 123.200 Kč, kterou poskytne 
Ústecký kraj. 
 
903  
Rozpočtovou změnu č. 128/2017 – přijetí 2. splátky neinvestiční účelové dotace na výkon 
agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017, kterou poskytuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 2.982.800 Kč. 
 
904  
Rozpočtovou změnu č. 131/2017 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina v 
celkové výši 1.000.000 Kč z přebytku hospodaření na pokrytí likvidace havarijního stavu 
porostní skupiny topolů kolem areálu autokempinku na Kyselce a na posílení rozpočtu při 
údržbě lázeňského parku Kyselka, včetně přilehlého Mosteckého Předměstí. 
 
905  
Rozpočtovou změnu č. 137/2017 - uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
dárcem a panem Chiriacem Sergiuem, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 
výši 117.610 Kč na finanční spoluúčast při řešení havarijní situace komunikace stavbou 
opěrné zdi v ul. 5. května v Bílině. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
906  
Rozpočtovou změnu č. 139/2017 – přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva práce 
a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Dětské kluby při 
základních školách v Bílině“ ve výši 1.324.488,29 Kč. 
 
907  
Rozpočtovou změnu č. 140/2017 – uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 
700.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Římskokatolickou farností – 
arciděkanství Bílina, jako příjemcem na realizaci projektu „Revitalizace průchodu za farou na 
adrese Na Zámku 95/2, 418 01 Bílina , umístěné na prac. č. 131, zapsané na listu vlastnictví 
č. 1960 v k. ú. Bílina, obec Bílina. Částka bude hrazena ze schváleného rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
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908  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/282 o výměře cca 11 m2 a části pozemku 
p. č. 269/281 o výměře cca 2 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2 s tím, že si žadatel 
nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 
 
909  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 85/1 o výměře cca 350 m2 pozemků v k. ú. Bílina, jehož 
součástí jsou vedlejší stavby nezapsané v Katastru nemovitostí, se zřízením služebnosti 
stezky a cesty přes část pozemku p. č. 85/1 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou stanovenou 
aktuálním znaleckým posudkem navýšenou o náklady spojené s jejich prodejem. 
 
910  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Annou Svátkovou jako 
kupující, předmětem smlouvy je převod pozemku p. č. 1303/5 k. ú. Bílina, kupní cena byla 
uhrazena již před podpisem této smlouvy, a to na základě kupní smlouvy ze dne 21.10.1993. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
911  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Horstem Schollou 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je převod pozemku p. č. 1303/4 k. ú. Bílina, kupní 
cena byla uhrazena již před podpisem této smlouvy, a to na základě kupní smlouvy 
z 15.10.1993. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
912  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Pavlem a Věrou 
Ryjáčkovými jako kupujícími, předmětem smlouvy je převod pozemku p. č. 1303/9 k. ú. 
Bílina, kupní cena byla uhrazena již před podpisem této smlouvy, a to na základě kupní 
smlouvy z 15.10.1993. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
913  
Uzavření kupní smlouvy mezi Státním statkem Jeneč, s. p., se sídlem v Praze 6, 
Třanovského 622/11, IČ 00016918, jako prodávajícím a městem Bílina jako kupujícím, kdy 
předmětem smlouvy je převod pozemku p. č. 883/1 o výměře 2 836 m2 k. ú. Bílina za 
sjednanou kupní cenu 28.360 Kč navýšenou o náklady spojené s převodem. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
914  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Anitou Lhotkovou jako 
kupující, předmětem smlouvy je převod pozemku p. č. 1303/6 k. ú. Bílina, kupní cena byla 
uhrazena již před podpisem této smlouvy, a to na základě kupní smlouvy z 21.10.1993. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
915  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Václavem a Libuší 
Hejdovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/102 
o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu vycházející z cenové mapy města 
Bíliny 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
916  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jiřím a Kateřinou 
Langhammerovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 269/356 o výměře 48 m2 k. ú. Bílina odděleného z pozemku p. č. 269/1 k. ú. Bílina na 
základě geometrického plánu č. 2986-1702053/2017 vyhotoveného paní Janou 
Vavrouchovou – Měřické práce, Česká 96, Most, za dohodnutou kupní cenu 200 Kč/m2, 
tj. 9.600 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
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917  
Uzavření smlouvy č. 1005991769 o bezúplatném převodu pozemků p. č. 269/184, 269/320, 
341/11, 341/12, 341/13, 341/14, 341/15 vše k. ú. Bílina mezi ČR – Státním pozemkovým 
úřadem se sídlem v Praze, Husinecká 1024/11a jako převodcem a městem Bílina jako 
nabyvatelem. Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
918  
Uzavření darovací smlouvy mezi Severočeskými doly, a. s., jako dárcem a městem Bílina 
jako obdarovaným, kdy předmětem smlouvy je převod pozemku p. č. 1666/4 o výměře 
1 094 m2 k. ú. Bílina, stavba mostu nacházející se na pozemku p. č. 1666/5 a p. č. 1666/6 k. 
ú. Bílina, stavba komunikace „Přeložka silnice Radovesice – Bílina nacházející se na 
pozemcích p. č. 1662/3, p. č. 1664/300, p. č. 1666/1, p. č. 1666/4, p. č. 1666/5 a p. č. 1666/6 
k. ú. Bílina. Podpisem darovací smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
919  
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací – darování nemovitých věcí, kdy předmětem 
smlouvy je budoucí převod pozemku p. č. 882/2 o výměře 33 m2 a p. č. 2889/1 o výměře 
3 628 m2 k. ú. Bílina mezi paní Blankou Kutákovou a paní Ivankou Bínovou jako budoucími 
dárkyněmi a městem Bílina jako budoucím obdarovaným. Zároveň doporučuje souhlasit 
s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
920  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy 
o právu provést stavbu č. BVB/09/2017/02 mezi městem Bílina jako stranou budoucí 
oprávněnou a paní Margaret Books Lobkowicz jako stranou budoucí povinnou z věcného 
břemene týkající se stavby s názvem „Veřejné osvětlení podél řeky Bíliny“, která se dotkne 
pozemku v majetku paní Lobkowicz, a to p. č. 1910/10 k. ú. Bílina. Věcné břemeno bude 
sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou částku 
32,50 Kč/m2 (bez DPH). Rada města zároveň doporučuje souhlasit s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
921  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy 
o právu provést stavbu č. BVB/08/2017/01 mezi městem Bílina jako stranou budoucí 
oprávněnou a Fotbalovým klubem Bílina z. s. jako stranou budoucí povinnou z věcného 
břemene týkající se stavby s názvem „Veřejné osvětlení podél řeky Bíliny“, která se dotkne 
pozemku v majetku Fotbalového klubu Bílina z. s., a to p. č. 1909/1 k. ú. Bílina. Věcné 
břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za 
dohodnutou částku 32,50 Kč/m2 (bez DPH). Rada města zároveň doporučuje souhlasit 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
922  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina a Městskými 
technickými službami Bílina, kdy předmětem bezúplatného převodu jsou herní prvky na 
dětském hřišti Za Chlumem u Jiskry a na dětském hřišti Za Chlumem za objektem č. p. 726. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
923  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního účelového příspěvku na obnovu 
kulturní památky mezi městem Bílina jako poskytovatelem a panem Janem Šámalem jako 
příjemcem. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku na akci „Sanace tzv. Husitské 
bašty“ ve výši 69.000 Kč z Programu Ministerstva kultury ČR a ve výši 50.000 Kč z rozpočtu 
města Bíliny. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
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924  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního účelového příspěvku na obnovu 
kulturní památky mezi městem Bílina jako poskytovatelem a společností Bohemia Healing 
Marienbad Waters, a. s., jako příjemcem. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku na 
akci „Oprava kamenných zdí a schodiště pomníku F. A. Reusse v areálu Bílinské Kyselky“ ve 
výši 331.000 Kč z Programu Ministerstva kultury ČR a ve výši 350.000 Kč z rozpočtu města 
Bíliny. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
925  
Uzavření kupní smlouvy na nákup dvou užitkových vozidel pro potřeby Městské policie Bílina 
mezi městem Bílina jako kupujícím a společností OKIM, s. r. o., jako prodávajícím. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
926  
Žádost paní Kabourkové Drahoslavy, bytem Tylova 118, Bílina o prominutí úroků z prodlení 
a náklady nalézacího řízení v celkové výši 241.728,16 Kč. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
927  
Nabídku společnosti AZUGA, v. o. s., na odprodej pozemků p.č. 1664/289, 1664/290, 
1669/291. 
 
928  
Žádost pana Ing. Tomáše Konráda o odkup pozemků v lokalitě Bílina-Újezd, a to p. č. 411/1 
o výměře 13 532 m2, p. č. 411/2 o výměře 3 076 m2, p. č. 411/4 o výměře 11 552 m2 
a p. č. 413/5 o výměře 11 652 m2. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zvolit 
 
 
929  
Pana Jiřího Urbánka (ANO 2011) členem Rady města Bíliny. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
930  
Informaci odboru nemovitostí a investic o nedodržení termínu pro podpis kupní smlouvy 
a uhrazení kupní ceny pozemku p. č. 1727/50 o výměře 695 m2 k. ú. Bílina. Zároveň 
doporučuje potvrdit platnost usnesení č. 15 z 23.02.2017, kterým bylo schváleno uzavření 
kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností ČEZ Teplárenská, a. s., 
Bezručova 2212/30, Říčany jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 1727/50 o výměře 695 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu vycházející z cenové mapy 
stavebních pozemků města Bíliny 130 Kč/m2, tj. 90.350 Kč, s podmínkou předkupního práva 
pro město. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
931  
Informaci odboru nemovitostí a investic o splnění usnesení č. 33 k investiční akci 60-29 
(2010-2015) „RD pod Bořněm“ – výše zmařených nákladů bude prověřena právním 
zástupcem města a zároveň bude předložen záměr prodeje investiční akce 60-29 (2010-
2015) „RD pod Bořněm“. Součástí materiálu je i předpokládaná výše nákladů na dokončení 
této akce. 
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932  
Rezignaci pana Josefa Černíka (ANO 2011) na mandát člena Zastupitelstva města Bíliny, 
a to k 10.08.2017. 
 
933  
Rezignaci Ing. Petra Procházky (ANO 2011) na funkci člena Rady města Bíliny, a to 
k 31.08.2017.  
 
934  
Prohlášení paní Hany Zedníkové (ANO 2011) členkou Zastupitelstva města Bíliny 
k 11.08.2017, s náležitostmi složení slibu na nejbližším zasedání zastupitelstva města. 
 
935  
Informaci o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2017. 
 
936  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 105 z 22.06.2017, kterým bylo uloženo vedoucí 
finančního odboru vypracovat vnitřní směrnici o vedení pohledávek města Bíliny dle bodu 
č. 2 „Zprávy o přijatých opatřeních k odstranění nedostatků”. 
 
 

XI. stahuje z programu 
 
937  
Materiál č. 794 – pronájem volného prostoru sloužícího podnikání – Mírové náměstí 46, 
Bílina, 1. patro. 
 
938  
Materiál č. 787 – aktualizace cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny.  
 
 

XII. bere na vědomí 
 
 
939  
Informaci odboru nemovitostí a investic o pozemcích v majetku paní Margaret Brooks 
Lobkowicz na území města. 
 
940  
Informace ze zahraniční pracovní cesty do zahraničního partnerského města Stropkov, která 
se uskutečnila v termínu od od 4. do 6. srpna 2017. 
 
941  
Informaci o zrušení části obecně závazných vyhlášek měst Litvínova a Varnsdorfu zakazující 
sezení na stavebních částech a předmětech, které k tomu nejsou určeny (tzv. sedací 
vyhlášky). 
 
942  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za I. pololetí roku 
2017. 
 
943  
Informaci odboru stavebního úřadu a životního prostředí o možném způsobu ošetření jírovců 
od napadení klíněnkou jírovcovou v aleji Kyselka. 
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944  
Ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem Václavem Mojžišem na tablet 
Lenovo s inv. číslem MUBIH000CHVE v pořizovací ceně 7.365,07 Kč z důvodu rezignace na 
mandát člena Zastupitelstva města Bíliny, a to ke dni 04.07.2017. 
 
945  
Splnění usnesení rady města č. 680 z 11.07.2017, kterým bylo předsedům komisí zřízených 
radou města uloženo předložit termíny zasedání komise a plán práce na II. poletí 2017. 
Zároveň bere na vědomí přehled docházky jednotlivých členů komisí zřízených radou města 
a výborů zřízených zastupitelstvem města. 
 
946  
Splnění usnesení rady města č. 681 z 11.07.2017, kterým uložila tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucí finančního odboru zajištěním darovací smlouvy pro poskytnutí 
finančního příspěvku Římskokatolické farnosti - Arciděkanství Bílina na revitalizaci „průchodu 
za farou”.  
 
947  
Informaci k plnění usnesení rady města č. 682 z 11.07.2017, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu připravit do dalšího jednání rady města, ve spolupráci s Advokátní 
kanceláří Kříženecký & partneři, s. r. o., dohodu o narovnání mezi městem Bílina a panem 
Josefem Horáčkem, jejímž předmětem bude smírné řešení sporu vedeného u Okresního 
soudu v Teplicích, ve věci bezdůvodného obohacení. 
 
948  
Částečné plnění usnesení rady města č. 826 z 01.08.2017 a plnění usnesení rady města 
č. 82 ze 07.02.2017, kterým bylo uloženo vedoucímu odboru nemovitostí a investic připravit 
výběrová řízení na stavební dozor, který bude zajišťovat komplexní dozor včetně 
projektových příprav na akce revitalizace Mírového náměstí, rekonstrukce objektu „Černý 
kůň“, úpravy ulice 5. května, na stavební úpravy v areálu HNsP a revitalizaci plavecké haly 
s tím, že zajištěny jsou akce stavební úpravy v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou 
v Bílině, revitalizace plavecké haly a úpravy ulice 5. května. Nezabezpečeny zůstávají 
položky revitalizace Mírového náměstí v Bílině a rekonstrukce objektu „Černý kůň“. Zároveň 
prodlužuje termín plnění na zajištění stavebního dozoru pro zbývající akce „Revitalizace 
Mírového náměstí“ a „Rekonstrukce objektu Černý kůň“ do 03.10.2017. 
 
949  
Splnění usnesení rady města č. 844 z 01.08.2017, kterým bylo uloženo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic zajistit znalecký posudek na cenu pozemků p. č. 1664/289, 1664/290, 
1669/291. 
 
950  
Informaci ředitele městské policie ve věci prověření oprávněnosti požadavku občana 
(odstranění městského mobiliáře – laviček v parku v ulici M. Švabinského). 
 
951  
Harmonogram zpracování a projednávání návrhu rozpočtu města na rok 2018. 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r.  
místostarostka města 

 
Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 

místostarostka města 


