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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, 
konané 28. listopadu 2012 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
1088 taj.   19.12. 
898  taj. (ONI)   31.12.  
899  taj. (ONI)   31.12. 

957  taj. (ONI)   31.12. 
194 taj.    31.12. 
861 taj. (ONI)   31.12. 

 
Splněné usnesení č.: 957 
 
Trvalá usnesení č.: 
715/11  taj. k žádostem přísp. organizací města předkládat přehled zůstatků jejich fondů 

43/12  taj.  pronájmy a prodeje nemovitostí zveřejňovat v BZ a internetových stránkách  
   v případech, kdy nemovitost bude radou města určena, jako zvlášť významná 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

l. ukládá 
 
1088  
Tajemníkovi městského úřadu předložit do příštího zasedání rady města podklady pro 
vypsání výběrového řízení na ředitele Kulturního centra Kaskáda.  Taj. – 19.12. 
 
 

II. schvaluje 
 
 
1089  
Rozpočtovou změnu č. 191/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru životního prostředí ve výši 130.000 Kč na  úpravy zeleně. 
 
1090  
Rozpočtovou změnu č. 194/2012 – přesuny finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 615.000 Kč v kapitole 77 – rezerva 
DINA. 
 
1091  
Rozpočtovou změnu č. 202/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí na položku mzdy, ve výši 130.000 Kč. 
 
1092  
Rozpočtovou změnu č. 206/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Městské police Bílina, v celkové výši 138.000 Kč. 
 
1093  
Rozpočtovou změnu č. 207/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 38.000 Kč na pokrytí nákladů spojených 
s demolicí skleníku v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o, Bílina. 
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1094  
Rozpočtovou změnu č. 208/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 68.000 Kč na pokrytí nákladů spojených 
s opravou objektu údržby v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
1095  
Rozpočtovou změnu č. 209/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 339.000 Kč na akci Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina – oplocení I. etapa. 
 
1096  
Rozpočtovou změnu č. 212/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 118.000 Kč na pokrytí nákladů spojených 
s posílením topné soustavy plavecké haly. 
 
1097  
Jednací řízení bez uveřejnění dle zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k akci „Stavební 
úpravy I. NP v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o, Bílina“. Rada města zároveň 
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností HAVI, s. r. o., Teplice, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku 
jsou změny v realizaci stavebních úprav I. NP v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o, 
Bílina. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
    
1098  
Jednací řízení bez uveřejnění dle zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k akci 
„Regenerace panelového sídliště Bílina, Za Chlumem“ a zároveň schvaluje uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem a společností Petr 
Arpáš, s. r. o., jako zhotovitelem. Předmětem dodatku jsou dodatečně stavební práce 
neobsažené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Regenerace panelového sídliště 
Bílina, Za Chlumem“. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
1099  
Jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ve 
zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, na stavební práce „Sanace skalního masivu v Důlní ulici“, dle návrhu 
předloženého vedoucím odboru nemovitostí a investic. 

 
1100  
Použití finančních prostředků investičního fondu MŠ Švabinského ve výši 80.000 Kč na 
opravu plotu. Takto použité prostředky investičního fondu si MŠ Švabinského převede do 
výnosů. 
 
1101  
Zveřejnění záměru výpůjček nebytových prostor pro uzavření nových smluv na období od 
01.01.2013 do 31.12.2013, dle návrhu předloženého vedoucím odboru nemovitostí 
a investic. 
 
1102  
Záměr pronájmu pozemkových parcel č. 2273, 2270/17 k. ú. Bílina včetně stavby 
autobusového nádraží na nich ležící.   
 
1103  
Žádost obce Světec o pořízení nového územního plánu úřadem územního plánování 
v souladu s § 6 odst. (6) písm. b) stavebního zákona. 
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1104  
Žádost obce Hrobčice o pořízení nového územního plánu úřadem územního plánování, 
v souladu s § 6 odst. (6) písm. b) stavebního zákona. 
 
1105  
Žádost městyse Hostomice o pořízení nového územního plánu úřadem územního plánování, 
v souladu s § 6 odst. (6) písm. b) stavebního zákona. 
 
1106  
Uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva jako práva věcného, mezi městem Bílina, 
jako povinným a ČR – Ministerstvem financí jako oprávněným, kterou se ruší předkupní 
právo k budově č. p. 462, Teplické předměstí včetně pozemku p. č. 1191 k. ú.  Bílina. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. Zároveň doporučuje zastupitelstvu města vzít 
uzavření této smlouvy na vědomí. 
 
1107  
Vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2013, 
dle podmínek předložených vedoucí finančního odboru. Rada města zároveň pověřuje 
finanční odbor a stavební úřad zpracováním návrhu jeho vyhodnocení a předložením 
zastupitelstvu města ke schválení. 
 
1108  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provádění odtahu vozidel uzavřené mezi městem Bílina 
jako objednatelem a společnost AP fest, s. r. o., Dubí, dle návrhu předloženého ředitelem 
městské policie. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1109  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 899 z 03.10.2012, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic předložením 
koncepce oprav chodníků ve městě v návaznosti na dotační tituly, a to do 31.12.2012. 
 
1110  
Harmonogram zasedání Rady města Bíliny v roce 2013, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 
leden  16., 30.  červenec 03., 24. 
únor  13.   srpen  14., 28. 
březen  06., 20.  září  18. 
duben  03., 17.  říjen  02., 16. 
květen  15., 29.  listopad 06., 20. 
červen  12.   prosinec 04., 18. 
 
 

III. souhlasí  
 
 
1111  
S použitím znaku města na tiskových materiálech a na webových stránkách FK 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.    
 
1112  
S provedením stavby a zároveň udělení práva provést stavbu na pozemku p. č. 861/632 
v k. ú. Bílina, panu Milanovi Hanzlíčkovi. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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IV. rozhodla 
 
 
1113  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina – oplocení I. etapa“ dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Josef Žejdlík, Bílina, 
a to jako specializovanou zakázku a zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy 
o dílo. 
 
1114  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Údržbu, servis a opravy systému Unicam“ pro 
kamery umístěné v Bílině na silnici I/13 výjezd na Teplice dle směrnice č. 04/2007 – pravidla 
pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, 
společnosti NTD group, a. s., Ústí nad Labem, a to jako specializovanou zakázku. Rada 
města zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 
1115  
Zrušit provozní řád Městské tržnice Bílina. 
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
 
1116  
Usnesení zastupitelstva města 25 z 16. února 2012, kterým bylo schváleno uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Bílina jako budoucím kupujícím a panem 
Janem Šámalem jako budoucím prodávajícím, kdy předmětem kupní smlouvy bude objekt 
Husitské bašty p. č. 88 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové rozloze 88 m2 a dále parcela 
p. č. 87/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové rozloze 430 m2, a dále parcela p. č. 89/7 
(ostatní plocha a zeleň) o celkové rozloze 8 m2 a to vše zapsané v LV č. 3252 pro obec 
Bílina u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, za podmínky 
schválení žádosti o poskytnutí dotace na vybudování muzea, dle předloženého návrhu. 
Podpisem smlouvy byl pověřen starosta města. 
 
1117  
Usnesení zastupitelstva města č. 197 z 6. září 2012, kterým byl schválen prodej pozemku 
p. č. 927/33 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 2.420 Kč. Kupujícími 
byli Alena a Petr Marhanovi, bytem Bílina, Za Chlumem 787. Podpisem smlouvy byl pověřen 
starosta města. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
1118  
Rozpočtovou změnu č. 192/2012 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
8.167 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
 
1119  
Rozpočtovou změnu č. 195/2012 – přesuny finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 2.421.000 Kč v kapitole 77 – rezerva 
na projektové dokumentace. 
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1120  
Rozpočtovou změnu č. 196/2012 – přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic v celkové výši 1.273.000 Kč v kapitole 07 – rezervy nebytového 
hospodářství.  
 
1121  

Rozpočtovou změnu č. 197/2012 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti 
vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 
772.000 Kč. 
 
1122  
Rozpočtovou změnu č. 198/2012 – přijetí účelové neinvestiční dotace na volby do Senátu 
Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů ve výši 455.000 Kč. 
 
1123  
Rozpočtovou změnu č. 199/2012 – přijetí účelové neinvestiční dotace na volbu prezidenta 
ČR ve výši 20.000 Kč. 
 
1124  
Rozpočtovou změnu č. 200/2012 – přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 288.000 Kč. 
 
1125  
Rozpočtovou změnu č. 201/2012 – přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu části 
nákladů za výpočetní techniku pro registr vozidel ve výši 15.000 Kč. 
 
1126  
Rozpočtovou změnu č. 203/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 
35.000 Kč mezi městem Bílina jako obdarovaným a Severočeskými doly, a. s., Chomutov, 
jako dárcem, na letecké snímky města Bíliny.  
 
1127  
Rozpočtovou změnu č. 204/2012 – přijetí dotace ve výši 310.000 Kč na zajištění Lékařské 
pohotovostní služby pro rok 2012. 
 
1128  
Rozpočtovou změnu č. 205/2012 – převedení finančních prostředků ve výši 148.000 Kč 
z prodeje služebních vozidel do rozpočtu Městské policie Bílina. 
 
1129  
Rozpočtovou změnu č. 210/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 1.515.000 Kč na akce „Oprava 
bytových jednotek v domech se soustředěnou pečovatelskou službou“ a „Oprava chodeb 
v domech se soustředěnou pečovatelskou službou“.  
 
1130  
Rozpočtovou změnu č. 211/2012 – přijetí daru od Severočeských dolů, a. s., Chomutov, ve 
výši 300.000 Kč na rozšíření veřejného osvětlení v panelovém sídlišti v Bílině na Teplickém 
předměstí naproti obchodům a dále na instalaci a rozšíření kamerového systému v Bílině. 
Zároveň doporučuje pověřit starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí peněžitého daru.  
 
1131  
Rozpočtovou změnu č. 214/2012 – přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 
200.000 Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2012 na akci „Restaurování sochy Panny Marie Immaculaty“. 
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1132  
Odpis nedobytné pohledávky: 
a) za paní Moniku Derbályovou ve výši 74.303 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
b) za paní Marcelu Hešovou ve výši 149.395 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
c) za paní Martinu Hovorkovou ve výši 36.383 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
d) za pana Josefa Kokyho ve výši 30.872 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
e) za pana Mfutu Nlasa Patience ve výši 106.680 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
f) za paní Jaroslavu Mastnou ve výši 24.217 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
g) za pana Jana Moczerniuka ve výši 26.769 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
h) za pana Jiřího Kukačku ve výši 25.792 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
i) za paní Annu Berkyovou ve výši 75.687 Kč za nezaplacené dlužné nájemné. 
 
1133  
Neúčtovat poplatek z prodlení paní Monice Šerákové za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné. 
 
1134  
Změnu názvu organizační složky Azylový dům na Obytný dům. 
   
1135  
Zprávu o výsledku hospodaření a průběhu likvidace společnosti Bílinské lázně, o. p. s., 
v likvidaci. Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit převzetí 
likvidačního zůstatku společnosti Bílinské lázně, o. p. s., v likvidaci, a doporučuje pověřit 
starostu města podpisem smlouvy o převzetí likvidačního zůstatku, kde se město zaváže 
využít jej v plném rozsahu k zajišťování obecně prospěšných služeb, pro které byla tato 
obecně prospěšná společnost zřízena. 
 
1136  
Prodej pozemku p. č. 1636/361 o výměře 47 m2 k. ú.  Bílina, odděleného geometrickým 
plánem č. 2556-2205/2012 z p. p. č. 1636/1 za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 5.640 Kč. 
Vlastníkem se stává paní Vladimíra Pospíšilová. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 

 
1137  
Prodej pozemku p. č. 1304/12 o výměře 165 m2 k. ú. Bílina, odděleného geometrickým 
plánem č. 2311 – 1711/2009 z p. p. č. 1304/1 za kupní cenu 70 Kč/m2, tj. 11.550 Kč. 
Kupujícím je paní Alena Procházková. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
1138  
Prodej pozemku p. č. 1032/4 o výměře 100 m2 k. ú.  Bílina, odděleného geometrickým 
plánem č. 2599-290/2012 z p. p. č. 1032/1 za kupní cenu 180 Kč/m2 , tj. 18.000 Kč 
navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí. Vlastníkem se stává pan Miroslav 
Demeter. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1139  
Prodej pozemku p. č. 1729/1 o výměře 356 m2 k. ú.  Bílina, odděleného geometrickým 
plánem č. 2569-162/2012 z p. p. č. 1729/1 k. ú.  Bílina za kupní cenu 300 Kč/m2, 
tj. 106.800 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí. Vlastníkem se stává 
pan Jiří Kučera. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1140  
Prodej pozemku p. č. 1729/17 o výměře 247 m2 k. ú.  Bílina, odděleného geometrickým 
plánem č. 2569-162/2012 z p. p. č. 1729/1 k. ú.  Bílina za kupní cenu 300 Kč/m2, 
tj. 74.100 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí. Vlastníky se stávají 
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MUDr. Kotěšovec František, Mgr. Flenderová Eva, Pospíšil Jiří. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
1141  
Prodej pozemku p. č. 1729/18 o výměře 416 m2 k. ú.  Bílina, odděleného geometrickým 
plánem č. 2569-162/2012 z p. p. č. 1729/1, 1729/14 a 1729/15 k. ú.  Bílina za kupní cenu 
300 Kč/m2, tj. 124.800 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí. Vlastníkem 
se stává společnost BYSS, s. r. o., ČSA 885/10a, Bílina. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
1142  
Prodej pozemku p. č. 1729/19 o výměře 31 m2 k. ú.  Bílina, odděleného geometrickým 
plánem č. 2569-162/2012 z p. p. č. 1729/14 a 1729/15 k. ú.  Bílina za kupní cenu 300 Kč/m2, 
tj. 9.300 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí. Vlastníkem se stává pan 
Jiří Kučera ml. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1143  
Prodej ideální poloviny pozemku p. č. 927/33 o výměře 11 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
110 Kč/m2, tj. 1.210 Kč. Kupujícími jsou Alena a Petr Marhanovi. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
1144  
Prodej ideální poloviny pozemku p. č. 927/33 o výměře 11 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
110 Kč/m2, tj. 1.210 Kč. Kupující je paní Jana Peková. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města. 
 
1145  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 962/1 o výměře cca 380 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 
50 Kč/m2.  
 
1146  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 861/420  o výměře cca 6 m2 a pozemek p. č. 861/237 
o výměře 18 m2 vše k. ú. Bílina-Újezd, za kupní cenu 85 Kč/m2. 
 
1147  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/63 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 
80 Kč/m2. 
 
1148  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2189/5 o výměře cca 147 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
50 Kč/m2. 
 
1149  
Záměr prodeje pozemků p. č. 1194/62 o výměře 61 m2, p. p. č. 1194/63 o výměře 114 m2, p. 
p. č. 1194/64 o výměře 82 m2, část p. p. č. 1194/65 o výměře cca 135 m2 a část p. č. 1194/27 
o výměře cca 200 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2. 

 
1150  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/191 o výměře 261 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m2. 
 
1151  
Záměr prodeje budovy čp. 218 na p. p. č.  1799/2 (část bývalé konfekční dílny Seby Tanvald) 
za cenu v místě obvyklou která činí 2.340.000 Kč s tím, že nemovitosti budou nabídnuty 
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k prodeji společně s čp. 207 na p. p. č. 1797, budovy čp. 221 na p. p. č.  1798/1 a p. p. č.  
1798/2 k. ú.  Bílina ve vlastnictví společnosti Hybler Invest, s. r. o., jako celek.  
 
1152  
Záměr prodeje budovy čp. 462 (objekt občanské vybavenosti), Teplické Předměstí, 
s parcelou č. 1191 o výměře 559 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou. 
 
1153  
Výkup budovy bez čp/če  (zahrádkářské chatky) na p. p. č. 861/70 k. ú. Bílina-Újezd za kupní 
cenu ve výši 103.000 Kč. Prodávajícím je Česká Republika zastoupená Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
1154  
Záměr výkupu pozemku p. č. 2190/22 o výměře 122 m2 k. ú. Bílina, za cenu 150 Kč/m2.  
 
1155  
Záměr výkupu pozemku p. č. 1186/10 o výměře 19 m2 k. ú. Bílina, za cenu 180 Kč/m2.  
 
1156  
Bezúplatný převod pozemků podle § 5 odst. 1) zákona 95/1999 Sb., o podmínkách převodu 
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, v platném znění, pro 
bydlení a zeleň a pozemků pro veřejně prospěšné stavby, dle návrhu předloženého 
vedoucím stavebního úřadu. Podáním žádosti pověřuje starostu města. 
 
1157  
Uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Bílina jako budoucím 
kupujícím a panem Janem Šámalem jako budoucím prodávajícím, jejímž předmětem  je 
závazek uzavření smlouvy kupní, a to nejpozději do 31.12.2012, na objekt „Husitské bašty 
p. č. 88 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové rozloze 88 m2 a dále parcela p. č. 87/2 
(zastavěná plocha a nádvoří) o celkové rozloze 430 m2, a dále parcela p. č. 89/7 (ostatní 
plocha a zeleň) o celkové rozloze 8 m2 a to vše zapsané v LV č. 3252 pro obec Bílina v k. ú. 
Teplice, za účelem vybudování muzea. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
1158  
Prodej bývalého Zámeckého pivovaru Bílina, a to budovy č. p. 1, č. p. 2, č. p. 228 a budovy 
bez čp/če na pozemku p. č. 783 včetně příslušenství a pozemků p. č. 782 o výměře 461 m2, 
p. č. 783 o výměře 2 817 m2, p. č. 784/1 o výměře 4 410 m2, p. č. 785 o výměře 3 236 m2, p. 
č. 804/5 o výměře 449 m2 vše k. ú. Bílina, společnosti RHPI, a. s., Čechova 3810, Havlíčkův 
Brod, dle smlouvy o budoucí smlouvě kupní zpracované advokátní kanceláří Dostál 
& Sorokáč, Pařížská 68/9, Praha a podpisem této smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
1159  
Prodej domu č. p. 270 v ulici Vrchlického, pozemkové parcely č. 1756 pod stavbou o výměře 
229 m2 a p. p. č. 1757 (zahrada) v k. ú. Bílina, za kupní, která činí 2.200.000 Kč. Kupujícím je 
společnost ADVANTAGE Team 2012, s. r. o., se sídlem Praha 4, Jeremenkova 1021/70. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1160  
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny v roce 2013, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v těchto termínech: 21. února, 25. dubna, 20. června, 5. 
září, 24. října a 12. prosince.  
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VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r o z h o d n o u t 
 
 
1161  
O prominutí poplatků za zábor veřejného prostranství společností ČEZ Teplárenská, a. s., 
s ohledem na vícepráce vykonané ve prospěch města v souladu se zákonem č. 565/1990 
o místních poplatcích, § 4, odst. 4 stanovit roční paušální poplatek ve výši 1 Kč. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
1162  
Dotaz zástupkyně pobytového sociálního zařízení Domov Na Kopci, Červený Újezd, 
k neposkytnutí zdravotní péče v odborných ambulancích Hornické nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o, Bílina, včetně vyjádření jednatele k tomuto dopisu. 
 
1163  
Žádost pana Lukáška Antonína o prodej pozemku p. č. 20 o výměře 233 m2 k. ú. Chudeřice 
u Bíliny s tím, že k projednání záměru prodeje bude přistoupeno po vyřešení 
majetkoprávních vztahů k sousedním pozemkům. 
 
1164  
Žádost Jany Chalupné – autoškola Jana Bílina o prodej pozemku p. č. 20 o výměře 233 m2 
a p. č. 30 o výměře 258 m2 vše k. ú. Chudeřice u Bíliny s tím, že k projednání záměru 
prodeje bude přistoupeno po vyřešení majetkoprávních vztahů k sousedním pozemkům. 
 
 

IX. předkládá zastupitelstvu města k projednání 
 
 
1165  
Připomínky a dotazy členů zastupitelstva města k návrhu rozpočtu na rok 2013, včetně 
vyjádření k těmto připomínkám. 
 
 

X. bere na vědomí 
 
 
1166  
Plnění usnesení rady města č. 194 z 29.02.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním harmonogramu 
odstranění nedostatků v Hotelu U Lva, který bude obsahovat časovou posloupnost 
jednotlivých kroků od diagnostiky přes projektové zajištění po možnou realizaci, a to včetně 
stanovení odhadovaných finančních nákladů s tím, že další zpráva bude podána na jednání 
rady města, která se uskuteční 19.12.2012. 
 
1167  
Plnění usnesení rady města č. 861 z 19.09.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic vypsáním výběrového řízení, 
respektive zajištění odborně způsobilé firmy pro vypsání výběrového řízení na akci „Obnova 
a následná správa veřejného osvětlení“, dle investičního záměru schváleného komisí pro 
účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a majetku města, konané 18.09.2012. 
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1168  
Plnění usnesení rady města č. 898 z 03.10.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním nabídek na zpracování 
studie proveditelnosti varianty X obchvatu města Bíliny od firem se sídlem v Ústeckém kraji. 
 
1169  
Splnění usnesení rady města č. 957 z 03.10.2012, kterým bylo tajemníkovi úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním zastavovací studie rodinných 
domů Újezd. 
 
1170  
Informaci vedoucí finančního odboru o platovém zařazení ředitelek Mateřské školy Bílina, 
Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, 
příspěvková organizace, Domu dětí a mládeže Bílina, Havířská 10, příspěvková organizace, 
Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace a Kulturního centra 
Kaskáda v Bílině, příspěvková organizace. 
 
1171  
Informativní zprávu o způsobu snížení investičního fondu Kulturního centra Kaskáda.  
 
1172  
Žádost Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Ústí nad Labem o pronájem nebytových prostor 
na adrese Žižkovo náměstí 58, Bílina. 
 
1173  
Informaci ředitelky Kulturního centra Kaskáda o uzavření smluvního vztahu s advokátní 
kanceláří, a to od 01.12.2012. 
 
1174  
Dopis ředitelky KC Kaskáda z 22. listopadu 2012 týkající se ekonomické situace 
v organizaci, včetně plánu řešení. 
 
1175  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 14.11.2012. 
 

 

XI. nezaujala stanovisko 
 
 
1176  
K vydání obecně závazné vyhlášky č.   6/2012 o regulaci provozování sázkových her, loterií 
a jiných podobných her. 
 
 

XII. stahuje z programu 
 
 
1177  
Materiál č. 801 – výměna oken v Hotelu U Lva.  
 
1178  
Materiál č. 835 – žádost KC Kaskáda o příspěvek na zprovoznění kostela Zvěstování Panny 
Marie na Újezdě. 
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R A D A   M Ě S T A 
 

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

 
 

I. schvaluje 
 
 
1179  
Uzavření nových smluv o podnájmu nebytových prostor mezi Rekreačním a sportovním 
zařízením Bílina, spol. s r. o., a společností ALL SPORT, a. s., Praha, za účelem využití 
nebytových prostor na zimním stadionu v Bílině jako prodejny sportovního vybavení 
a oblečení, panem Miroslavem Sichrovským, za účelem využití nebytových prostor na 
zimním stadionu v Bílině jako prodejnu a výrobnu sportovních trofejí, paní Alenou Vrculovou, 
za účelem využití nebytových prostor v plavecké hale v Bílině jako provozovnu kosmetických 
služeb a paní Hanou Černou za účelem využití nebytových prostor v plavecké hale v Bílině 
jako provozovnu masáží. Podpisem smluv pověřuje jednatele společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


