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R  A  D  A    M  Ě  S  T  A    B  Í  L  I  N  Y  
 
 

Usnesení z 12. schůze v roce 2009, konané dne 17. června 2009  
 
 
Usnesení s termínem č.:  
72  taj. (SÚ) 30. 06. 
168  MěP  30. 06.  
652  MS  08. 07. 
709  taj.   08. 07. 
747  taj. (ONI) 08. 07. 

663  taj. (ONI) 29. 07. 
710  taj. (ONI) 31. 07. 
733  taj. (ONI) 31. 08.  
821  taj. (ONI) 31. 08.  
711  taj. (ONI) 31. 12. 

 
Trvalá usnesení č.: 
607/03  MTSB  měsíčně předkládat vyhodnocení skládky Chotovenka  
1142/03 ONI  prověřit před podpisem nájemní smlouvy, zda-li není žadatel dlužníkem 

179/04  OŽP  při hromadném kácení stromů informovat radu města  
2/06  SÚ  provádět 1x za rok kontrolu estet. udržování plotů v sídlišti SHD 
326/06   taj.,TS,MěP  čtvrtletně předkládat přehled o uhrazených platbách od 50 000,- Kč 

273/07   MTSB  postupně nahrazovat litinové kanalizační vpustě tvrzeným plastem 

274/07  MěP  kontrola dopr. značení u ZŠ na PP I, z důvodu ničení chodníků vozidly 

1045/07 taj. (VO) postupně doplňovat pasportizaci, včetně propojení s odbory a org. 
1046/07 OŽP  plnění plánu odpadového hospodářství 
1087/07 taj. (ŠaK) čtvrtletně předkládat přehled čerpání všech fondů přísp. organizací 

1088/07 taj. (ONI) pololetně předkládat přehled energ. nákl. v pavilonech 1 a 5 na TP 

 
Splněná usnesení č.:  247, 532, 584, 585, 586, 587, 633 
____________________________________________________________________________________________ 

  
RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  

 
 

I. ukládá 
 
 
709  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit právní vyjádření k vyřešení majetkových záležitostí 
v případně zrušení obecně prospěšné společnosti Bílinské lázně.   Taj. – 08. 07. 
 
710  
Tajemníkovi městského úřadu zadat vypracování projektové dokumentace osvětlení areálu 
garáží u bývalé pasovky.        Taj. (ONI) – 31. 07. 
 
711  
Tajemníkovi městského úřadu realizovat osvětlení areálu garáží u bývalé pasovky včetně 
osvětlení komunikace ze sídliště Za Chlumem.      Taj. (ONI) – 31. 12.  
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II. revokuje 
 
 
712  
Usnesení č. 666 ze dne 3. června 2009, kterým bylo schváleno řešení využití prostoru mezi 
domy č. p. 855 – 866 v ul. Čapkova dle „Studie dopravy v klidu pro sídliště Za Chlumem 
v Bílině“, vypracované projektantem ing. Budínským, viz usnesení č. 729.  
 
713  
Usnesení č. 705 ze dne 16. července 2008, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 5 
k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 9. 1994 mezi městem Bílina a společností Plus 
Nemovitosti s. r. o. Předmětem dodatku bylo vyjmutí parcely č. 12/12 v k. ú. Bílina z nájmu 
společnosti Plus Nemovitosti spol. s r. o. Zároveň rada města souhlasila s podmínkami 
v tomto dodatku stanovenými. Podpisem dodatku byl pověřen starosta města, viz usnesení 
č. 732.  

 
III. schvaluje 

 
 
714  
Rozpočtovou změnu č. 58/2009 – přesun finančních prostředků v rámci odboru nemovitostí 
a investic v celkové výši 613.000 Kč na akci „Generální oprava vzduchotechniky v ZŠ Za 
Chlumem“.  
  
715  
Rozpočtovou změnu č. 64/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Školním sportovním klubem při ZŠ Lidická ve výši 8.000 Kč, na spolufinancování sportovních 
aktivit. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
716  
Rozpočtovou změnu č. 75/2009 – navýšení rozpočtu odboru školství a kultury na akci 
příměstský tábor, ve výši 50.000 Kč, jako spoluúčast města na dotaci.  
 
717  
Rozpočtovou změnu č. 76/2009 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská v celkové výši 42.000 Kč na 
školu v přírodě v počtu 89 dětí, s tím, že částka bude uhrazena z rezervy pro školy v přírodě.  
 
718  
Rozpočtovou změnu č. 78/2009 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická Bílina ve výši 4.000 Kč, ZŠ Za 
Chlumem Bílina ve výši 6.000 Kč a MŠ Čapkova Bílina v celkové výši 20.000 Kč, z Programu 
podpory společenských a zájmových organizací.  
 
719  
Rozpočtovou změnu č. 80/2009 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic ve výši 51.000 Kč na akci „Oprava opěrné zdi v Žižkově údolí“.  
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720  
Rozpočtovou změnu č. 83/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Klubem rybolovné techniky Bílina ve výši 15.000 Kč na uspořádání Mistrovství ČR 
v rybolovné technice, které se uskutečnilo dne 12. - 14. 6. 2009 v Bílině. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
721  
Rozpočtovou změnu č. 86/2009 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina na 
rok 2009 na odpisy, ve výši 157.955 Kč. 
  
722  
Poskytnutí finanční dotace Asociaci nositelů legionářských tradic, o. s., ve výši 5.000 Kč na 
vydávání magazínu Kaleidoskop. Odbor školství a kultury připraví rozpočtovou změnu.  
 
723  
Poskytnutí finanční dotace Občanskému sdružení na Záchranu kostela Sv. Prokopa a 
ostatních kulturních památek v Mukově na opravu kostela Sv. Prokopa v Mukově ve výši 
20.000 Kč z rezervy rady města. Odbor školství a kultury připraví rozpočtovou změnu.  
 
724  
Úpravu platů ředitelů školských a kulturních příspěvkových organizací města, dle nařízení 
vlády č. 130/2009 Sb.  
 
725  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Ježkem na byt č. 56 ul. Tyršova 320/10 
kategorie „běžný“, na dobu určitou jednoho roku.  
 
726  
Využití nabídky služeb Technologického parku Chomutov na vytvoření studie příležitostí pro 
využití části areálu Zámeckého pivovaru v rámci směru Konverze pivovaru Bílina – vytvoření 
technologického parku, dle návrhu předloženého Technologickým parkem Chomutov, 
s nákladem do 100 tis. Kč včetně DPH a platbu za studii uvažovaných možností využití uhradit 
z rezervy na tvorbu projektových dokumentací odboru nemovitostí a investic.  
 
727  
Záměr výpůjčky nebytových prostor v Litoměřické ul. č. 6, o výměře 38,50 m2, na dobu 
neurčitou, s podmínkou hrazení služeb spojených s činností.  
 
728  
Ukončení nájemního vztahu s firmou TRUNN, s. r. o., na nebytové prostory v bývalém 
pivovaru o výměře 404,57 m2 dohodou, k 30. červnu 2009. Uvolněné nebytové prostory 
budou zveřejněny k pronájmu, za cenu dle směrnice č. 14 městského úřadu.  
 
729  
Řešení využití prostoru mezi domy č. p. 855 – 866 v ul. Čapkova dle žádosti Stavebního 
bytového družstva Bílina, tzn. využití prostoru jako parkoviště.  
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730  
Záměr zřízení dětského hřiště vedle MŠ Síbova na Pražském Předměstí II s tím, že ukládá 
tajemníkovi zařadit tuto akci do plánu investic na rok 2010.  
 
731  
Pronájem části pozemkové parcely č. 1957/1 k. ú.  Bílina o výměře cca 560 m2, za účelem 
zajištění soukromí kolem obytného domu v areálu Přírodního divadla na Kyselce. Nájemcem 
jsou manželé Radim a Monika Pecháčkovi, bytem v Bílině, Reussova čp. 405.  Nájemné bude 
stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 1.680 Kč/rok.  Podpisem nájemní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
732  
Uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 9. 1994, jejímž předmětem je 
vyjmutí parcely č. 12/12 v k. ú. Bílina z nájmu společnosti Tengelmann Real Estate 
International Czech Republic, s. r. o., a zároveň souhlasí s podmínkami v tomto dodatku 
stanovenými. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
733  
Záměr realizace části projektu „Dětské hřiště“ v ul. Fišerova dle návrhu předloženého 
odborem nemovitostí a investic a ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího 
odboru nemovitostí a investic zajistit potřebnou dokumentaci pro vypsání výběrového řízení.    
         Taj. (ONI) – 31. 08.  
734  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Igora Horvátha ve výši 5.429 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné. 
 
735  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Milana Ščuku ve výši 3.611 Kč za nezaplacenou 
odběratelskou fakturu.  
 
736  
Konání schůze rady města v mimořádném termínu, a to v pondělí 22. června 2009 od 14,00 
hodin, kdy jediným bodem programu bude „Lávka přes řeku Bílinu a silnici I/13“.  
 

 
IV. souhlasí 

 
737  
S přijetím daru Základní školou Za Chlumem od Severočeských dolů, a. s., ve výši 500.000 Kč, 
na vybudování šesti učeben s interaktivním systémem.  
 

 
V. ruší 

 
738  
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 pro ZŠ Aléská na akci 
„Vybavení sborovny nábytkem“.  
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739  
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Výměna 
kompresoru č. 1 ve strojovně zimního stadionu v Bílině“, viz usnesení č. 746. 
 
 

VI. rozhodla 
 
740  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akci ZŠ Za 
Chlumem „Vybavení šesti učeben interaktivním systémem“.  

 
741  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 4/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Vytvoření 
komplexního plánu bezbariérových tras ve městě Bílina“, dle podmínek Vládního plánu 
národního rozvojového programu mobility pro všechny. 
 
742  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci 
„Oprava střechy Mírové náměstí č. p. 87“. 
 
743  
Vypsat výběrové řízení na veřejné zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci 
„Oprava živičného povrchu nádvoří MŠ v Žižkově údolí, Bílina“ s tím, že hodnocení nabídek 
bude probíhat dle kritérií: 

- plocha opravy celkem v m2 (položkový rozpočet), váha 70 %, 
- doba záruky na provedené dílo, váha 10 %, 
- další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 20 %. 

 
744  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci 
„Oprava chodníku v ulici Litoměřická, Bílina, před domem č.p. 777-784“ s tím, že hodnocení 
nabídek bude probíhat dle kritérií: 

- cena celkem bez DPH a vč. DPH (položkový rozpočet), váha 70 %, 
- doba záruky na provedené dílo (max. 72 měsíců), váha 10 %, 
- další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 20 %. 

 
745  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nákup mobilní služebny Hymer E510“ pro 
Městskou policii Bílina, dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě BERENDSEN 
AUTOMOBILHANDELSGESELLSCHAFT MBH,  Norderstedt, Bundesrepublik Deutschland, jako 
specializovanou zakázku.  
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746  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zimní stadion Bílina – rekonstrukce 
strojovny chlazení“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě KAVER – CHLAZENÍ, s. r. o., 
Praha, jako specializovanou zakázku.  
 

 
VII. projednala  

 
747  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost ze dne 8. června 2009 a 
ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru investic  

a) zařadit do plánu oprav rekonstrukci autobusové zastávky v ul. Bílinská u kulatých 
garáží. 

b) zařadit přednostně do plánu oprav rekonstrukci chodníku v ul. Litoměřická na pravé 
straně směrem do města od křižovatky ul. Zadní k Pivovarskému náměstí.   

Taj. (ONI) – 08. 07.  
 

 
VIII. zřizuje 

 
748  
Komisi pro rekonstrukci pivovaru a kasáren.   
 

 
IX. odvolává 

 
749  
Pana Vlastimila Aubrechta z funkce člena lázeňské komise.  
 

 
X. jmenuje  

 
 
750  
Pana Martina Lišku a pana Michala Mleje členy správní rady obecně prospěšné společnosti 
Muzeum Bílina. 
 
751  
Ing. Richarda Hazdru a MUDr. Josefa Chudáčka členy lázeňské komise.  
 
752  
Paní Marcelu Janíčkovou (KSČM), členkou komise pro školství, kulturu a sport.  
 
753  
Bc. Moniku Pánovovou do funkce manažera prevence kriminality za město Bílina.  
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754  
Ing. Jindřicha Brunclíka – předsedou komise pro rekonstrukci pivovaru a kasáren, a pana 
Pavla Košťála, paní Alenu Simčákovou, pana Břetislava Ondráka, Ing. arch. Vladimíra 
Volmana, členy komise pro rekonstrukci pivovaru a kasáren s tím, že komise bude doplněna 
o další zástupce politických seskupení a stran. Tajemníkem komise jmenuje pana Jána 
Boháče.   
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
755  
Usnesení zastupitelstva města č. 263 ze dne 23. října 2008, kterým byl schválen záměr 
prodeje parcely č. 31 o výměře 146 m2 a parcely č. 32/7 o výměře 75 m2 obě k. ú. Bílina-
Újezd za kupní cenu 250 Kč/m2, viz usnesení č. 779.  
 
756  
Část usnesení zastupitelstva města č. 316 ze dne 11. prosince 2008, kterým byl schválen 
prodej parcely č. 32/3 o výměře 75 m2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 250 Kč/m2, tj. 
18.750 Kč. Kupujícím byl pan Koloman Gaži, bytem v Bílině, Jiráskova 317. Podpisem kupní 
smlouvy byl pověřen starosta města, viz usnesení č. 779. 
 
757  
Usnesení č. 15 ze dne 12. února 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 
části parcely č. 85/1 o výměře cca 220 m2 k. ú. Bílina, za cenu 2.500.000 Kč navýšenou o 
náklady spojené s prodejem nemovitostí, viz usnesení č. 775. 
 
758  
Usnesení č. 272 ze dne 7. prosince 2006, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předkládat na každém zasedání zastupitelstva města přehled podaných žádostí o dotační 
tituly a jejich úspěšnost, viz usnesení č. 801.  
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z r u š i t  
 
 
759  
Obecně prospěšnou společnost Muzeum Bílina. 
 
760  
Usnesení zastupitelstva města č. 66 ze dne 23. dubna 2009, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo zajistit statický posudek na stavbu čp. 713 umístněnou na 
pozemku p. č. 1727/50 k. ú.  Bílina a zároveň zajistit stanovisko Hasičského záchranného 
sboru Bílina a společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., k možnosti výstavby garáží ve druhém nad 
podlaží objektu čp. 713, Teplické Předměstí, Bílina, vzhledem k nesouhlasu společnosti ČEZ 
Teplárenská, a. s., s výstavbou garáží v tomto objektu.  
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761  
Část usnesení zastupitelstva města č. 316 ze dne 11. prosince 2008, kterým byl schválen 
prodej parcely č. 31 o výměře 146 m2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 250 Kč/m2, tj. 36.500 
Kč. Kupujícím byl pan Koloman Gaži, bytem v Bílině, Jiráskova 317. Podpisem kupní smlouvy 
byl pověřen starosta města, viz usnesení č. 779. 

 
 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
 
762  
Uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Bílina a společností 
ČEZ, a. s., Praha v celkové výši 2.400.000 Kč za účelem:  
a) zřízení parkoviště v ul. Fügnerova u domu čp. 266 na Pražském Předměstí, v hodnotě 

1.300.000 Kč, 
b) výstavby dětského hřiště v areálu Mateřské školy v Čapkově ulici, Bílina, v hodnotě 

600.000 Kč, 
c) nákupu multifunkčního stroje na úpravu travnatých ploch ve městě, v hodnotě 

500.000 Kč. 
Zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 74/2009 – přijetí 
finančního daru v celkové výši 2.400.000 Kč.  
 
763  
Rozpočtovou změnu č. 82/2009 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina pro 
rok 2009 ve výši 1.800.000 Kč přesunem z rozpočtu odboru nemovitostí a investic, na 
zakoupení vozu na svoz bioodpadu.  
 
764  
Rozpočtovou změnu č. 84/2009 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic v celkové výši 2.263.000 Kč na rekonstrukci strojovny zimního 
stadionu.   
 
765  
Rozpočtovou změnu č. 85/2009 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic z 
přebytku hospodaření roku 2008, ve výši 540.000 Kč na nákup mobilní služebny pro 
Městskou policii Bílina.  
  
766  
Rozpočtovou změnu č. 87/2009 – přijetí dotace od Ústeckého kraje z Programu prevence 
kriminality v Ústeckém kraji 2009 na projekt „Prázdninový příměstský tábor v Bílině“ ve výši 
194.000 Kč. Zároveň doporučuje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí této neinvestiční 
dotace, uzavírané mezi městem Bílina a Ústeckým krajem. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města.  
 
767  
Záměr vybudování solárních elektráren na objektech Základních škol Za Chlumem a v ulici 
Aléská, dle předložených studií.  
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768  
Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci Židovského hřbitova do Nadace obětem holocaustu, 
s tím, že město Bílina vyčlení ve svém rozpočtu finanční prostředky ve výši 30 % celkových 
nákladů akce.  
 
769  
Podání žádostí do Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3.2. Realizace 
úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry a spolufinancování ve výši 
povinného podílu žadatele na tyto projekty: 

a) Zateplení a výměna oken objektu MŠ Švabinského 
b) Zateplení a výměna oken objektu MŠ Čapkova 
c) Zateplení a výměna oken objektu MŠ Za Chlumem 
d) Zateplení a výměna oken objektu MŠ Síbova 
e) Zateplení a výměna oken objektu MŠ Aléská  

 
770  
Podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad, opatření 1.2 
Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst na projekt s názvem „Sport a hry 
bez hranic“ s tím, že město Bílina má ve svém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 
7,5 % z 25 mil. Kč, jako podíl na dotaci a 3 mil. Kč na dofinancování neuznatelných nákladů.  
 
771  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Zdenu Weissovou ve výši 31.660 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
772  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Vlastu Říhovou ve výši 28.658 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné. 
 
773  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Milana Ščuku ve výši 37.787 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné.  
 
774  
Prodej bytové jednotky č. 234/001 o výměře 63,3 m2 v ul. Aléská čp. 234, Pražské Předměstí, 
Bílina za cenu 68.364 Kč (1.080 Kč/m2) včetně podílu na společných částech domu o velikosti 
633/19320 paní Martině Erbenové, bytem Aléská 234, Bílina.  
 
775  
Záměr prodeje 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.    
 
776  
Záměr prodeje parcely č. 23/162 o výměře 23 m2 k. ú.  Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 
80 Kč/m2.  
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777  
Záměr směny části parcely č. 2372/169 o celkové výměře cca 199 m2 k. ú.  Bílina s tím, že 
pokud se výměry směňovaných nemovitostí nebudou rovnat, bude rozdíl finančně dorovnán 
cenou 100 Kč/m2.  
 
778  
Záměr prodeje části parcely č. 130/1 o výměře 9 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 250 Kč/m2 
s tím, že si žadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení 
pozemku.  
 
779  
Záměr prodeje parcely č. 32/3 o výměře 75 m2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 80 Kč/m2.    
 
780  
Záměr prodeje části parcely č. 1683/96 o výměře cca 4.000 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 
150 Kč/m2, dle záměru využití.  
 
781  
Záměr prodeje části parcely č. 637/1 o výměře cca 115 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 
120 Kč/m2, s tím, že si žadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 
oddělení pozemku.  
 
782  
Záměr prodeje parcely č. 29 o výměře 338 m2 a parcely č. 31 o výměře 146 m2 obě k. ú.  
Bílina – Újezd za kupní cenu 80 Kč/m2.   
 
783  
Uzavření smlouvy č. 40/09/4120 o bezúplatném převodu nemovitostí parcely p. č. 397/11 o 
výměře 48 m2, p. č.  397/12  o výměře 49 m2, p. č.  397/14  o výměře 79 m2, p. č.  397/15  o 
výměře 13 m2, p. č.  397/17  o výměře 49 m2 vše 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“.  Zároveň doporučuje souhlasit s podmínkami v této smlouvě uvedenými. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
784  
Výkup pozemku p. č. 435 k. ú.  Bílina o výměře 967 m2 za cenu 5.200 Kč od Základní 
kynologické organizace č. 172, se sídlem v Bílině, Žižkovo Údolí 92/16. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
785  
Prodej parcely č. 23/201 o výměře 22 m2 k. ú.  Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 80 Kč/m2, 
tj. 1.760 Kč. Kupujícími jsou manželé Václav a Hana Lisovi, Studentská 591, Bílina. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
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786  
Prodej parcely č. 976/9 o výměře 2 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2246-163/2008 
z parcely č. 976/1 vše k. ú.  Bílina, za kupní cenu 250 Kč/m2, tj. 500 Kč. Kupujícím je Ing. Ján 
Mikula, bytem v Teplicích, Slovenská 2151. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.  
 
787  
Prodej parcely č. 269/139  o výměře 57 m2 za kupní cenu 10.260 Kč, parcely č. 269/147 díl 
„a“ o výměře 9 m2 za kupní cenu 1.620 Kč a parcely č. 269/185 díl „b“ o výměře 669 m2 za 
kupní cenu 120.420 Kč, vše k. ú. Bílina dle GP č. 2258-27/2009. Kupujícími jsou manželé Jiří a 
Ilona Jánošíkovi, bytem v Bílině, Zahradní 315. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.    
 
788  
Závěrečný účet města v souladu se zněním § 17 zákona 250/2000 Sb. odst. 7, písm. b) 
s výhradami a přijmout opatření k odstranění nedostatků.  
 
789  
Příjmy města z uhrazených úroků půjčky Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., sloučit 
s nedočerpaným darem Severočeských dolů, a. s., Chomutov, a zakoupit lékařské přístroje a 
zařízení dle návrhu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o. Tyto přístroje pak smlouvou o 
výpůjčce zdravotnického zařízení dát do užívání uvedeného zdravotnického zařízení.  
 
790  
Záměr uzavření smlouvy na pojištění majetku města pro rok 2010 se stávajícími smluvními 
partnery, pojišťovnou Kooperativa, a. s., a Českou pojišťovnou, a. s., v rozsahu současných 
smluv.  
 

 
XIV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   n e s c h v á l i t 

 
791  
Prodej podílů, o které nemají nájemníci zájem v čp. 752, 753, 754, 755, 756, Za Chlumem, 
Teplické Předměstí, a parcely č. 1638 k. ú. Bílina, z majetku města Bíliny do podílového 
spoluvlastnictví dle Občanského zákoníku a trvá na ponechání výše uvedených podílů 
v majetku města.  
 

 
XV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t  

 
 
792  
Žádost pana Lubomíra Lásky o prodej části parcely č. 2214/2 o výměře cca 7 m2 k. ú.  Bílina.          
 
793  
Žádost pana Duc Le Dinha o prodej parcely č. 1636/320 o výměře 527 m2 k. ú.  Bílina.  
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794  
Žádost pana Stanislava Bernáška o prodej parcely č. 1664/182 o výměře 15 166 m2 k. ú.  
Bílina.   
 
795  
Žádost pana Libora Tannerta o prodej části parcely č. 12/1 o výměře cca 58 m2 k. ú.  Bílina.  
 
796  
Žádost pana Vladislava Soukupa o prodej části parcely č. 1758/1 o výměře cca 250 m2 k. ú.  
Bílina.  
 
797  
Žádost manželů Miroslava a Jany Bomberovičových o prodej části parcely č. 27/1 o výměře 
cca 200 m2 k. ú.  Bílina – Újezd.  
 
798  
Žádost paní Heleny Lázové o odkoupení podílu na budově budově čp. 754 v Sídlišti Za 
Chlumem, Teplické Předměstí, Bílina spolu s parcelou č. 1638 k. ú.  Bílina o velikosti 
360/61200 odpovídajícímu bytové jednotce č. 754/004.  
 
799  
Žádost nájemců nebytových prostor v budově čp. 38, ul. Komenského, Bílina o pozastavení 
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.  
 

 
XVI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r o z h o d n o u t 

 
 
800  
Netrvat na splnění podmínky v odst. c) ceny podílů musí být uhrazeny a kupní smlouvy 
uzavřeny do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem v usnesení zastupitelstva města 
č. 210 ze dne 4. září 2008, kterým byl schválen záměr prodeje podílů v čp. 752, 753, 754, 755, 
756, Za Chlumem, Teplické Předměstí, a parcely č. 1638 k. ú. Bílina, z majetku města Bíliny 
do podílového spoluvlastnictví dle Občanského zákoníku a rozhodlo posunout termín úhrady 
cen podílů, a tím i podpisu kupní smlouvy na 90 dní od schválení prodeje zastupitelstvem, 
tj. do 22. července 2009.  

 
 

XVII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   u l o ž i t 
 
 
801  
Tajemníkovi městského úřadu předkládat zastupitelstvu města přehled podaných žádostí 
o dotační tituly a jejich úspěšnost, a to za uplynulé kalendářní čtvrtletí. 
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XVIII. předkládá zastupitelstvu města   k   p r o j e d n á n í 
 
802  
Podklady pro výběr typu objektu domova pro seniory s tím, že doporučuje zastupitelstvu 
města pověřit zástupce jednotlivých politických seskupení a klubů výběrem vhodných 
objektů a zjištěním možností a podmínek odkoupení vytipovaných projektů.  

 

 
XIX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na   v ě d o m í 

 
803  
Zprávu o stavu akce „Lávka přes řeku Bílinu a silnici I/13“.  
 
804  
Informaci finančního odboru o hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. 
čtvrtletí roku 2009.  
 
805  
Splnění usnesení č. 3, ze dne 12. února 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo připravit dodatek č. 1 ke smlouvě se společností ČSOB, Asset Management, a. s. 
Předmětem dodatku měla být postupná likvidace dluhopisů dle jejich splatnosti a tedy 
postupné ukončení smlouvy o obhospodařování finančních prostředků města. Zároveň 
doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města podpisem žádosti o výběry 
v hotovosti z portfolia pod správou ČSOB, Asset Management, a. s.  
 

806  
Splnění usnesení č. 65 ze dne 23. dubna 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zveřejnit záměr využití pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 4 000 m2 k. ú.  Bílina na 
úřední desce a internetovém portálu.  
 
807  
Plnění trvalého usnesení č. 272 ze dne 7. prosince 2006, kterým je tajemníkovi městského 
úřadu uloženo předkládat na každém zasedání zastupitelstva města přehled podaných 
žádostí o dotační tituly a jejich úspěšnost.  

 
808  
Nabídku Exekutorského úřadu Plzeň-jih, na účast v dražbě o nemovitosti: objekt jiné stavby 
bez čp/če na pozemku p. č.  770/2 k. ú.  Bílina a pozemky p. č. 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 
2239 vše k. ú.  Bílina a zároveň nedoporučuje schválit účast v dražbě o uvedené nemovitosti.  
 
809  
Informaci ředitele Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., o ukončení provozu dětské 
lékařské pohotovostní služby v Bílině, od 1. 7. 2009.  
 
810  
Informaci odboru sociálních věcí a zdravotnictví o zahájení výkonu veřejné služby od 
1. června 2009.  
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811  
Žádost občanů města Bíliny týkající se úpravy plochy dětského hřiště v Sídlišti u nového 
nádraží.  
 

 
XX. nezaujala stanovisko 

 
 
812  
K rozpočtové změně č. 77/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a SK SIAD, ve výši 100.000 Kč na nákup osmi kompletních sad dresů pro mládežnická 
mužstva. 
 

 
XXI. bere na vědomí 

 
 
813  
Splnění usnesení č. 247 ze dne 18. března 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic předložením návrhu koncepce na 
opravy komunikací, s tím, že do materiálu bude zapracována i bezbariérovost.  
 
814  
Splnění usnesení č. 532 ze dne 6. května 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zpracovat návrh na umístění fotovoltaické elektrárny na Základní škole Za Chlumem 
a Základní škole Aléská, za přispění dotace.  
 
815  
Splnění usnesení č. 584 ze dne 20. května 2009, kterým bylo starostovi města uloženo 
realizovat záměr výstavby nového dětského hřiště v areálu bývalých zahrádek v Liptické ulici.  
 
816  
Splnění usnesení č. 585 ze dne 20. května 2009, kterým bylo starostovi města uloženo jednat 
s majitelem nové vlečky v Důlní ulici o obnovení přechodu pro chodce s tím, že rada města 
bude informována po obdržení odpovědi od drážního úřadu.  
 
817  
Splnění usnesení č. 586 ze dne 20. května 2009, kterým bylo ředitelce Městských technických 
služeb Bílina uloženo zprovoznit osvětlení od přechodu přes vlečku v Důlní ulici k podchodu 
do nádraží ČD.  
 
818  
Splnění usnesení č. 587 ze dne 20. května 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic připravit studii obnovy povrchu 
chodníku v Důlní ulici s předpokládaným rozpočtem.  
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819  
Splnění usnesení č. 633, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo, pověřit 
vedoucího odboru dopravy jednáním se společností Severočeské vodovody a kanalizace 
ohledně opravy propadlé kanalizace na křižovatce v ul. Palackého a Bezručova.  
 
820  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o probíhající opravě střechy objektu Lesní 
kavárny na Kyselce, která byla poškozena strakapoudem velkým s tím, že po jeho opuštění 
této lokality budou opraveny poškozené části stavby nátěrem.  
 
821  
Informaci vedoucího odboru nemovitosti a investic týkající se osvětlení areálu garáží u bývalé 
pasovky a ukládá tajemníkovi městského úřadu vyvolat jednání mezi vedením města Bílina 
a odpovědnými zástupci ČEZu.       Taj. – 31. 07.  
 
822  
Informaci vedoucího stavebního úřadu o objektech bývalého hotelu Štěpánský dvůr 
a objektu čp. 62 na Žižkově náměstí v Bílině.  
 
823  
Odvolání firmy SADIKI, s. r. o., proti výpovědi z nájmu nebytových prostor na Mírovém 
náměstí čp. 88 a potvrzuje usnesení rady města 630, kterým byl s firmou SADIKI, s. r. o., 
nájemní vztah, na výše uvedený nebytový prostor, ukončen.  
 
824  
Záměr účasti sdružení drobných a středních podnikatelů Saska (SaxTeKo) na projektu 
revitalizace lázeňského areálu Lázní Kyselka.  
 
825  
Zprávu starosty města ze služební zahraniční cesty do polského Bilgoraje, která se 
uskutečnila ve dnech od 5. do 8. června 2009.  

 
XXII. stahuje z programu  

 
 

826  
Úpravu ceníku KC Kaskáda za užívání veřejného prostranství při pořádání kulturních akcí 
města, s tím, že ceník bude doplněn.  
 
827  
Rozpočtovou změnu č. 79/2009 – navýšení rozpočtu rezervy DINA z pojistného plnění 
a přebytku hospodaření r. 2008.  
 
828  
Rozpočtovou změnu č. 81/2009 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic ve výši 20.000 Kč na akci „Úprava terénu – travnaté plochy v Letním 
kině na Kyselce“.   
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RADA MĚSTA 
 

 v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 

I. schvaluje 
 
 
829  
Úpravu nájemného v nebytovém prostoru v plavecké hale na částku 1.679 Kč a úpravu ceny 
za otop a teplou vodu na částku 2.009 Kč, oboje na třetí čtvrtletí roku 2009, pro nájemce 
občerstvení v plavecké hale, pana Jiřího France.  
 
830  
Úpravu ceníku – prodloužení doby platnosti permanentky Rekreačního a sportovního 
zařízení Bílina, s. r. o., z 3 na 6 měsíců.  
 
 

II. bere na vědomí 
 
 
831  
Zprávu jednatele společnosti, která se zabývá porovnáním kompetencí v loňském a letošním 
roce a náplní práce zaměstnanců Rekreačního a sportovního zařízení Bílina, s. r. o.  
 

 
III. stahuje z programu 

 
 
832  
Uzavření smlouvy o podmínkách dočasného bezplatného poskytnutí motorového vozidla 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., k používání pro služební i soukromé 
účely jednatele společnosti s tím, že materiál bude do příští schůze rady města doplněn 
o další možné návrhy.  
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města  

 


