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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 5. schůze v roce 2017, 
konané 4. dubna 2017 

 
Usnesení s termínem č.: 
208 ONI   15.04. 
209 ONI   15.04. 
254 ONI   15.04. 
82 ONI   25.04. 
210 Taj. (ONI)  30.04. 
306 ONI   16.05. 
307  ONI    16.05. 
308 ONI   16.05. 

372 ONI   16.05. 
373 ONI   16.05. 
1116 Taj. (SÚ)  31.05. 
1158  Taj. (ONI)  31.05. 
84  MěP   06.06. 
762 Taj. (ONI)  30.06. 
207 ONI   30.06. 
  

 
Splněná usnesení č.: 1117 
 
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 
 
306  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic zajistit opravu chodníku v lokalitě parku u Husitské 
bašty.         ONI – 16.05. 
 
307  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic prověřit možnost opravy komunikace v ulici 
Čsl. armády ve směru od příčného prahu u č. p. 726, ke školnímu hřišti ZŠ Za Chlumem. 
         ONI – 16.05. 
308  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic zajistit opravu napojení účelové komunikace 
u domu č. p. 811, ul. Sídliště Za Chlumem, na místní komunikaci Čsl. armády v Bílině. 
         ONI – 16.05.  

 

II. schvaluje 
 
309  
Rozpočtovou změnu č. 34/2017 – přesun finančních prostředků z rezervy odboru školství, 
kultury a sportu za účelem úhrady opravy osvětlení v Kulturním domě Fontána Za Chlumem 
ve výši 4.000 Kč. 
 
310  
Rozpočtovou změnu č. 35/2017 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 23.000 Kč na uskutečněný výjezd na lyžařský 
výcvik, kterého se účastnilo 23 žáků, z rezervy pro školy v přírodě a lyžařské výcviky. 
 
311  
Rozpočtovou změnu č. 36/2017 – přijetí státní dotace na činnost odborného lesního 
hospodáře ve výši 7.028 Kč pro Lesy ČR, s. p., lesní správa Litoměřice a Litvínov, pro 
období IV. čtvrtletí roku 2016. 
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312  
Rozpočtovou změnu č. 37/2017 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 40.000 Kč na uskutečněný výjezd na 
lyžařský výcvik, kterého se účastnilo 40 žáků, z rezervy pro školy v přírodě a lyžařské 
výcviky. 
 
313  
Rozpočtovou změnu č. 40/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dopravy na rok 2017 v celkové výši 60.000 Kč, a to za účelem zakoupení 
ukazatele rychlosti vč. snímací kamery. 
 
314  
Rozpočtovou změnu č. 42/2017 – přesun finančních prostředků uvnitř kapitoly odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí v celkové výši 40.000 Kč na chod Mysliveckého 
spolku Bořeň, Bílina. 
 
315  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a panem Karlem Bažantem jako příjemcem na akci „13. ročník 
nohejbalového turnaje trojic o pohár města Bílina“, pronájem sportovního zařízení a nákup 
cen v roce 2017. Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
316  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a společností HIPODROM MOST, a. s., jako příjemcem na dostihový 
den – „Jarní cena“, který se koná 13.05.2017 a v rámci kterého se uskuteční dostih 
s názvem „Cena města Bíliny“. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
317  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Domovem důchodců Bystřany jako příjemcem, na projekt „Smyslová zahrada“, ve výši 
17.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
318  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a zařízením Oblastní charita Most jako příjemcem, na projekt „Azylový dům pro muže a ženy 
v Oseku“, ve výši 25.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
319  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Spolkem Šance žít jako příjemcem, na projekt „Dozařízení a dovybavení Chráněné dílny 
u Lady“, ve výši 30.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
320  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci „Oprava pěších 
komunikací dvou lokalit – ulice Boženy Němcové a ul. Studentská“ mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností STOSTAV, s. r. o., jako zhotovitelem. Dodatkem č. 1 se mění 
celková cena díla. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
321  
Uzavřením smlouvy o dílo o údržbě mapových dat mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností MK Consult, v. o. s., Ústí nad Labem, jako zhotovitelem. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
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322  
Uzavření memoranda o spolupráci mezi Mateřskou školou Hrobčice a městem Bílina – 
Kulturním centrem Bílina jako kulturní organizací, jehož předmětem je vzájemná spolupráce 
v rámci projektu „Mateřská škola Hrobčice“ z Integrovaného regionálního operačního 
programu, výzva č. 57 – Infrastruktura pro zájmové a celoživotní vzdělávání I. Podpisem 
memoranda pověřuje starostu města. 
 
323  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4006908/VB1, týkající se stavby s názvem 
„TP_Bílina, Litoměřická, ppč. 797 – nové OM", která se dotkne pozemku v majetku města 
Bíliny, a to p. č. 804/4 k. ú. Bílina mezi městem Bílina, Městskými technickými službami 
Bílina, jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
v Děčíně IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, zastoupenou na základě plné moci 
společností OMEXOM GA Energo, s. r. o., Na Střílně 1929/8, Plzeň-Bolec, PSČ 323 00, 
IČ: 49196812 jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude 
sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou částku 
2.662 Kč (včetně DPH). Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
324  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4006908/VB2, týkající se stavby zařízení 
distribuční soustavy s názvem „TP Bílina, Litoměřická, ppč. 797 – nové OM“, která se dotkne 
pozemku v majetku města Bíliny, a to p. č. 802 k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou 
budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, IČ 24729035, zastoupenou na základě plné moci společností OMEXOM GA 
Energo, s. r. o., Na Střílně 1929/8, Plzeň-Bolec, PSČ 323 00, IČ 49196812 jako stranou 
budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, 
úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou částku 2.299 Kč (včetně DPH). Rada 
města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
325  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. BVB/06/2017, 
týkající se stavby vodovodního řadu a kanalizační stoky č. TP 001 0057 s názvem „Bílina, 
Újezdské Předměstí – vodovod a kanalizace pro 7 RD na p. p. č. 984/1", která se dotkne 
pozemků v majetku města Bíliny, a to p. č. 380/42, p. č. 413/1, p. č. 950/10, p. č. 958 a p. č. 
969 k. ú. Bílina-Újezd, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností 
Severočeská vodárenská společnost, a. s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, 
IČ 49099469, zastoupenou na základě plné moci společností Severočeské vodovody 
a kanalizace, a. s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, IČ 49099451, jako stranou 
budoucí oprávněnou z věcného břemene a Ing. Tomášem Konrádem jako investorem 
stavby. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 
jednorázově za dohodnutou částku 100 Kč/bm + DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
326  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. BVB/03/2017/UPC mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností UPC 
Česká republika, s. r. o., Závišova 5, PRAHA 4, IČ 00562262 jako stranou budoucí 
oprávněnou z věcného břemene týkající se stavby s názvem „UPC Bílina", která se dotkne 
pozemků v majetku města Bíliny, a to p. č. 336/11, 336/101, 336/111 a 289/14 k. ú. Bílina. 
Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za 
dohodnutou částku 100 Kč/bm (bez DPH). Rada města zároveň souhlasí s podmínkami 
v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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327  
Žádost paní Zdeňky Zelenkové a paní Věry Šlajchrtové o udělení souhlasu, v souladu s čl. 4 
obecně závazné vyhlášky č. 8/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
a zlepšení vzhledu města, a to s umísťováním předmětů sloužících k odpočinku a rekreaci 
(lavice, lavičky, židle), a to na veřejných prostranstvích v místě trvalého bydliště žadatele, 
tj. před vchodem M. Švabinského 650, a A. Sovy 626, v období od 01.04.2017 do 
31.10.2017. Předměty sloužící k odpočinku a rekreaci budou na veřejném prostranství 
umístěny pouze v době přítomnosti majitele souhlasu a z veřejného prostranství budou 
odstraněny nejpozději do 22:00 hod., kdy nastává noční klid. Tento souhlas je vydáván 
s ohledem na to, že výše uvedená žadatelka má trvalé bydliště na adrese M. Švabinského 
650, resp. A. Sovy 626, je vlastníkem bytu na této adrese, nebo má nájemní smlouvu na 
dobu neurčitou, minimálně však na dobu 1 roku, u této město Bílina neeviduje neuhrazené 
platby. Odbor dopravy – úsek správní činnosti a Městská policie v Bílině nemají u dané 
osoby v evidenci žádný záznam o spáchaném přestupku. V případě, kdy dojde ze strany 
výše uvedené žadatelky k porušení podmínek, za kterých je daný souhlas udělen (tj. trvalé 
bydliště, vlastnictví bytu, uhrazené pohledávky, nespáchání přestupku), tento souhlas 
pozbývá účinnosti k datu porušení dané podmínky. 
 
328  
Odpis nedobytné pohledávky za manžele Antonína a Jiřinu Mejtských ve výši 161 Kč za 
nezaplacené dlužné nájemné za pozemky. 
 
329  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 ul. Břežánská 49 s paní Ing. Lucií Ječmenovou, na 
dobu určitou jednoho roku s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena po rekonstrukci 
stávající bytové jednotky. 
 
330  
Doplnění ceníku služeb Kulturního centra Bílina o položku: pronájem prostor v rámci akcí 
pořádaných v Kulturním domě Fontána za cenu 100 Kč/m2/den vč. DPH, s platností od 
01.04.2017. 
 
331  
Úpravu platu paní Andree Sentenské - ředitelce Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, 
příspěvková organizace, Bc. Ladislavě Pěchové – ředitelce Mateřské školy Bílina, Maxe 
Švabinského 664, příspěvková organizace, pí Lence Zlatohlávkové – ředitelce Mateřské 
školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace a pí Kristě Sýkorové – ředitelce Domu 
dětí a mládeže Bílina, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 
01.05.2017, dle návrhu vedoucí odboru školství, kultury a sportu. 
 
332  
Pravidla odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřízených městem Bílina, dle návrhu 
předloženého vedoucí odboru školství, kultury a sportu, s platností od 01.04.2017. 
 
333  
Zahraniční služební cestu do města Bilgoraj (Polsko), která se uskuteční od 16. do 
18. června 2017 za účasti: Mgr. Zuzana Bařtipánová, místostarostka města a pan Jiří 
Konárek, člen rady města. 
 
334  
Zahraniční služební cestu na odbornou exkurzi pořádanou společností ČEZ, a. s., v termínu 
od 23.04.2017 do 26.04.2017 do Nizozemska, za účasti Mgr. Zuzany Bařtipánové, 
místostarostky města a pana Jiřího Konárka, člena rady města. 
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335  
Zahraniční studijní služební cestu do Slovenska a Maďarska na téma „Maďarské uhlí včera 
a dnes“, kterou pořádají Severočeské doly, a. s., v termínu od 09.05.2017 do 12.05.2017 za 
účasti Mgr. Veroniky Horové, 1. místostarostka města, Mgr. Zuzany Bařtipánové, 
2. místostarostky města. 
 

III. souhlasí 
 
336  
S použitím znaku města na plaketách, které budou udělovány u příležitosti 25. výročí 
založení Městské policie Bílina. Znak města bude použit v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou města Bíliny č. 2/2011 o městských symbolech a jejich užívání. Znak lze užívat 
v barevném i monochromním provedení v podobě dané popisem dle čl. I této vyhlášky, či ve 
shodě s jeho obsahem. 
 

IV. zamítá 
 
337  
Žádost Automotosportu Osek, z. s., o povolení konání automobilového závodu do vrchu 
v rámci seriálu závodů s názvem Krušnohorský pohár, který se bude konat v termínu od 
21.04.2017 do 22.04.2017, na území města Bílina v úseku Bílina – Kaňko, z důvodu 
objízdné trasy do obce Želenice v tomto úseku. 
 
 

V.  rozhodla 
 
338  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení pod názvem „Revitalizace objektů plavecké haly – objekt „B“ (občerstvení, 
sauna)“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
339  
Vypsat výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu na akci „Údržba městské zeleně 
v Bílině, v lázeňském parku Kyselka a části Mosteckého předměstí“, přičemž výzva bude 
vyhlášena formou uzavřeného výběrového řízení. 
 
340  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Sanace sesuvu Pražská ulice – 
Masarykova výšina" z důvodu havarijního stavu sesuvu svahu a přilehlých zdí společnosti AZ 
Sanace, a. s., Ústí nad Labem, formou přímého zadání. 
 
341  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na službu 1. seč v zeleni sídliště Za 
Chlumem a Srbsko je nabídka společnosti Ekodendra, s. r. o. Zároveň pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy o dílo. 
 
342  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Projektová dokumentace 
(PD) – Rekonstrukce ordinací dětského lékaře v 1. NP budovy E v objektu Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina“ je nabídka společnosti SDP LITVÍNOV, s. r. o., 
Litvínov. Druhá v pořadí je nabídka společnosti STATUM, s. r. o., Teplice. 
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VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
343  
Rozpočtovou změnu č. 33/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dopravy na dopravní obslužnost ve výši 3.300.000 Kč na nový odd. § 22-92, 
dle novelizace vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 
 
344  
Rozpočtovou změnu č. 38/2017 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic 
z přebytku hospodaření, v celkové výši 1.680.000 Kč na předfinancování akcí, které budou 
financovány z finančního daru od Severočeských dolů, a. s. 
 
345  
Rozpočtovou změnu č. 39/2017 – přijetí zálohy na neinvestiční dotaci od Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na 
projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku" ve výši 209.000 Kč. Zároveň 
doporučuje schválit úpravu rozpočtu v rámci projektu, dle předpokládaného čerpání 
v průběhu roku 2017. 
 
346  
Rozpočtovou změnu č. 41/2017 – přijetí dotace z Krajské pobočky Úřadu práce ČR ve výši 
2.068.000 Kč na výkon pěstounské péče. 
 
347  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a zařízením Oblastní charita Most jako příjemcem, na projekt Centrum „Rodina v tísni“ ve 
výši 25.000 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
348  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a zařízením Oblastní charita Most jako příjemcem, na projekt „Azylový dům a Noclehárna 
Duchcov“ ve výši 30.000 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
349  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a spolkem Most k naději jako příjemcem, na projekt „Linka duševní tísně" ve výši 30.000 Kč. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
350  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Mysliveckým spolkem Bořeň, Bílina jako příjemcem na chod Mysliveckého 
spolku Bořeň Bílina. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
351  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města ve výši 350.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, pracoviště 
Bílina, příspěvková organizace, jako příjemcem, na provozní náklady budovy gymnázia 
v Bílině v roce 2017. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
352  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a spolkem Most k naději jako příjemcem, na projekt „Terénní protidrogový program pro okres 
Most, Teplice a Louny“ ve výši 200.000 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
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353  
Záměr převodu účelové obslužné komunikace „Radovesická“ do vlastnictví města Bíliny, 
formou daru od společnosti Severočeské doly, a. s. 
 
354  
Záměr výkupu spoluvlastnických podílů na pozemku p. č. 1638 k. ú. Bílina, jehož součástí je 
bytový dům čp. 752-756, Teplické Předměstí, Bílina, a to podílu o velikosti 360/61200 
odpovídající bytu č. 756/019 o velikosti 36 m2 za kupní cenu 75.000 Kč a podílu o velikosti 
592/61200 odpovídající bytu č. 756/023 o velikosti 59,2 m2 za kupní cenu 125.000 Kč. 
Zároveň doporučuje uložit odboru nemovitostí a investic nechat zpracovat znalecké posudky 
na výše uvedené spoluvlastnické podíly. 
 
355  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/122 o výměře cca 35 m2 a části pozemku p. č. 
269/191 o výměře cca 20 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. 
 
356  
Záměr prodeje pozemku p. č. 927/2 o výměře 25 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu vycházející 
z cenové mapy města Bíliny 120 Kč/m2. 
 
357  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a panem Miroslavem 
Chroustem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 35/9 o výměře 
18 m2 odděleného z pozemku p. č. 35/5 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2954-
17010/2017 zpracovaného Ing. Jindřichem Panznerem, Farní 13, Mikulov, za kupní cenu 
vycházející z cenové mapy města Bíliny 390 Kč/m2, tj. 7.020 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
358  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a Římskokatolickou farností – 
arciděkanství Bílina, Na Zámku 95/2, Bílina, jako prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je 
výkup pozemku p. č. 3130/28 o výměře 11 642 m2, p. č. 3130/8 o výměře 108 m2, p. č. 
3130/9 o výměře 4 648 m2, p. č. 3130/10 o výměře 2 598 m2 a p. č. 3130/22 o výměře 
1 057 m2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 35 Kč/m2, tj. 701.855 Kč, z důvodu výstavby 
plánované komunikace. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
359  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Základní školou, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, jako 
nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod drobného dlouhodobého majetku – 
vybavení kanceláře koordinátora inkluze, v celkové pořizovací hodnotě 90.223,65 Kč. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
360  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi městem Bílina a městem Duchcov 
o poskytování měřiče rychlosti městu Duchcov. Předmětem dodatku je úprava v čl. II – doba 
trvání smlouvy – smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Podpisem dodatku č. 1 doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
361  
Návrh rozdělení finančního daru od Severočeských dolů, a. s., který je každoročně 
poskytován na základě rámcové smlouvy v celkové výši 1.750.000 Kč. 
 
 
 



Usnesení rady města z 04.04.2017   8 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
 
362  
Žádost manželů Skuthanových o prodej části pozemku p. č. 2165/1 k. ú. Bílina s tím, že 
v rámci připravované změny územního plánu bude prověřena budoucí využitelnost tohoto 
pozemku pro veřejně prospěšnou stavbu nebo bydlení. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
 
363  
S rozsahem vypočteného nároku pro účely pozemkových úprav v k. ú. Jablonec u Libčevsi, 
pro nemovité věci zapsané na LV 282 a 283 pro k. ú. Jablonec u Libčevsi, obec Libčeves, 
dle návrhu Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
pobočka Louny. Podpisem soupisu nároků doporučuje pověřit starostu města. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zvolit 
 
364  
Pana Jiřího Konárka členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
365  
Informaci vedoucího odboru dopravy o stavu komunikace Bílina - Kostomlaty pod Milešovkou 
a jejího napojení na dopravní síť v Bílině. 
 
366  
Informaci stavebního úřadu a životního prostředí – úřadu územního plánování, o pořízení 
ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu POD CHLUMEM. 
 
 

XI. stahuje z programu 
 
367  
Žádost manželů Čejkovských o prodej části pozemku p. č. 639 k. ú. Bílina. 
 
368  
Materiál č. 286 – návrh na odpis pohledávky za společností EKO SERVIS RR, s. r. o., Louny. 
 
 

XII. bere na vědomí 
 
 
369  
Návrh plánu odpadového hospodářství města Bílina. 
 
370  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 07.02. a 28.02.2017. 
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371  
Informaci místostarostky města o pokračování soudního sporu mezi městem Bílina a manželi 
Pulchartovými ve věci určení vlastnictví pozemků p. č. 2214/2 a p. č. 2216/3 v k. ú. Bílina 
(garáže pod Kostrlíkem). 
 
372  
Žádost pana Michala Jůdy o pronájem části pozemku p. č. 509/2 k. ú. Bílina s tím, že ukládá 
vedoucímu odboru nemovitostí a investic svolat jednání za účasti žadatele a vlastníků 
sousedních nemovitostí.      ONI – 16.05.  
 
373  
Informaci odboru nemovitostí a investic o nepřehledném uspořádání parcel nacházejících se 
na Pražském Předměstí I mezi ulicemi Zahradní a Mládežnická v Bílině a ukládá vedoucímu 
odboru zajistit geodetické zaměření a legalizaci užívání pozemků v této oblasti. 
         ONI – 16.05. 
374  
Pozvání starosty polského města Bilgoraj, pana Janusze Roslana, k návštěvě města 
v termínu od 16. do 18. června 2017 na městské slavnosti. 
 
375  
Žádost o dodatečné informace společnosti Speciální stavby Most, s. r. o., týkající se prodeje 
areálu bývalých vojenských kasáren. 
 
376  
Plnění usnesení rady města č. 82 z 07.02.2017, kterým bylo uloženo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic připravit výběrové 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 
Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina a revitalizaci plavecké haly (objekt B) 
a souhlasí s prodloužením termínu do 25.04.2017. 
 
377  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 z 13.10.2015, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit odbor dopravy pravidelným informováním rady města 
o realizovaných a případně plánovaných vydání povolení k výkopovým pracím na území 
města Bíliny. 
 
378  
Splnění usnesení rady města č. 1117 z 08.11.2016 a č. 31 z 17.01.2017, kterým uložila 
vedoucímu odboru dopravy připravit novou výzvu pro zakázku malého rozsahu na akci 
„Zpracování matematického modelu automobilové dopravy města Bílina”. 
 
379  
Zápis z jednání pracovní skupiny pro regeneraci městské památkové zóny Bílina, které se 
uskutečnilo 14.03.2017.  
 
380  
Zápis ze zasedání komise pro životní prostředí a dopravu, konané 15.03.2017. 
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RADA MĚSTA 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina, s. r. o. 

 
 

I. bere na vědomí 
 
381  
Přehled přihlášek do výběrového řízení na jednatele společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 

 

II. potvrzuje 
 
382  
Ve smyslu § 12 ve spojení s § 190 odst. 2 písm. c) zákona o obchodních korporacích při 
výkonu působnosti valné hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, ve funkci jednatele obchodní společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, paní Ing. Andreu Novákovou, den vzniku funkce 24. října 2016, dle usnesení valné 
hromady č. 1068 z 24.10.2016, a to na základě výběrového řízení vyhlášeného 08.03.2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová 
místostarostka města 

 
Mgr. Zuzana Bařtipánová 

místostarostka města 


