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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 18. schůze v roce 2012, 
konané 3. října 2012 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
861 taj. (ONI)  31.10. 
681 taj. (ONI)  14.11. 
898 taj. (ONI)  14.11. 

899 taj. (ONI)  14.11. 
957 taj. (ONI)  14.11. 
194 taj.   28.11.

     
Splněná unesení č.: 189, 462 
 
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 
 
 

I. revokuje 
 
897  
Usnesení rady města č 847 z 29.08.2012, kterým vzala na vědomí informaci vedoucího 
odboru nemovitostí a investic o došlých nabídkách na zpracování studie proveditelnosti 
a rozhodla zadat zpracování porovnávací studie východní varianty obchvatu města a 
varianty X, s maximální cenou do 100.000 Kč. 
 
 

II. ukládá 
 
898  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajistit 
nabídky na zpracování studie proveditelnosti varianty X obchvatu města Bíliny od firem se 
sídlem v Ústeckém kraji.       Taj. (ONI) – 14.11.2012 
 
899  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic předložením 
koncepce oprav chodníků ve městě v návaznosti na dotační tituly. 
         Taj. (ONI) – 14.11.2012 
          

III. schvaluje 
 
 
900  
Rozpočtovou změnu č. 151/2012 – přesun finančních prostředků na veřejně prospěšné 
práce v celkové výši 250.000 Kč. 
 
901  
Rozpočtovou změnu č. 154/2012 – přesun finančních prostředků ve výši 11.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru dopravy na zvýšení příspěvku spolufinancování přepravy na 
trase Litvínov – Bílina – Louny – Praha.  
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902  
Navýšení limitu pojistného plnění věcí vlastní zvláštní hodnoty na 1.000.000 Kč, dle návrhu 
předloženého vedoucí finančního odboru. 
 
903  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako dárcem 
a Tělocvičnou jednotou Sokol, Bílina, jako obdarovaným, z Programu podpory sportu ve 
městě Bílina – rezerva pro sportovní organizace, na pořádání Krušnohorského poháru žáků 
ve florbalu (pronájem haly a nákup pohárů, cen a diplomů). Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.      
 
904  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina jako dárcem 
a SanDóMon Bílina, o. s., jako obdarovaným, z Programu podpory sportu ve městě Bílina – 
rezerva pro sportovní organizace na mezinárodní závody Mumeishi threes v Londýně. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      

 
905  
Ceník služeb KC Kaskáda s platností od 04.10.2012, dle návrhu předloženého ředitelkou KC 
Kaskáda. 
 
906  
Opravu části usnesení rady města č. 865 z 19.09.2012, kterým byla schválena rozpočtová 
změna č. 143/2012 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro 
Pečovatelskou službu na dopravu a částečné vstupné, v celkové výši 6.000 Kč – správná 
částka je 7.000 Kč, z Programu podpory společenských a zájmových organizací.  

 
907  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se stavby 
s názvem „Zřízení přípojek pro výstavbu rodinného domu”, mezi městem Bílina jako stranou 
budoucí povinnou z věcného břemene a panem Václavem Viktorou, Studentská 595/42, 
418 01 Bílina jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude 
vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu, která bude činit 
100 Kč/m. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
908  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „Bílina – 
Bořeňská p. p. č. 861/73, RO, kNN, ALIMI“ ev. č. smlouvy oprávněného: IV-12-4002433/001  
mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného 
břemene. Věcné břemeno bude Vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu v hodnotě 2.660 Kč. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
909  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „Bílina – Bořeň 
p. Zeman p. p. č. 861/53“ ev. č. smlouvy oprávněného: IV-12-4009998/001  mezi městem 
Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
v Děčíně, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude Vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 
v hodnotě 1.000 Kč. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
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910  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „Bílina kolonie 
Bořeň p. p. č. 861/268, kNN, p. Fait“ ev. č. smlouvy oprávněného: IV-12-4010463/001,  mezi 
městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
v Děčíně, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 
v hodnotě 1.800 Kč. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
911  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „Bílina ul. Liptická 
kNN, p. p. č. 2372/30“ ev. č. smlouvy oprávněného: IV-12-4009234/001  mezi městem Bílina 
jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02 jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 
v hodnotě 700 Kč. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
912  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „Bílina, kolonie 
Bořeňská, p. Lazeb, 2 x RO“ ev. č. smlouvy oprávněného: IV-12-4009332/001  mezi městem 
Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
v Děčíně, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 
v hodnotě 3.220 Kč. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
913  
Pronájem části pozemkové parcely č. 336/83 o výměře cca 430 m2 k. ú. Bílina za účelem 
umístění dětské houpačky s prolézačkou za podmínky vydání souhlasu správců sítí TI. 
Nájemcem je pan Michal Dic, Aléská 255, Bílina. Nájemné bude stanoveno dle směrnice 
č. 34 MěÚ Bílina, tj. 1.290 Kč/rok. 
 
914  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 ul. 5. května 268 s paní Věrou Charvátovou, na dobu 
určitou jednoho roku a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 ul. 5. května 268 s manželi 
Petrem a Lenkou Charvátovými, na dobu určitou jednoho roku. 
 
915  
Zveřejnění pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 501,50 m2 v budově MěÚ Bílina, 
Žižkovo náměstí 58, Bílina, za účelem provozování kanceláří. 
 
916  
Žádost paní Evy Šulcové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou službou, 
vzhledem k tomu, že splňuje kritéria pro přidělení bytu podle schválených pravidel 
z 02.05.2012. 
 
 

IV. neschvaluje 
 
 
917  
Záměr realizace celkové digitalizace (revitalizace) MKDS Bílina v roce 2013, předložený 
ředitelem Městské policie Bílina.  
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V. rozhodla 
 
 
918  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nástřik vany v plavecké hale“ dle směrnice 
č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Bílina, č. VIII odst. 5, firmě LINE-PUR CS, s. r. o, Praha, a to jako specializovanou zakázku. 
Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
 
919  
Usnesení zastupitelstva města č. 79 z 17.04.2008, kterým byl schválen záměr bezúplatného 
převodu staveb: „Bílina plavecká hala a jesle – odkanalizování“, „Horská ul. - kanalizace“, 
Zámecký rybník, Litoměřická ul. - kanalizace“, „Bílina Větrák – komunikace a IS pro stavby 
RD - kanalizace a vodovod“, „Kyselka I. etapa – kanalizace a čerpací stanice“, „Kyselka 2 
kanalizace a čerpací stanice - prodloužení kanalizační stoky v ul. B. Němcové“, do majetku 
Severočeské vodárenské společnosti, a. s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, viz 
usnesení č. 938. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
 
920  
Rozpočtovou změnu č. 150/2012 – přijetí dotace z podprogramu Regenerace panelových 
sídlišť pro rok 2012 od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „RPS – Bílina, Za Chlumem 
II. etapa“ identifikační číslo akce 117D512003406 ve výši 4.000.000 Kč. 
 
921  
Rozpočtovou změnu č. 152/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 170.000 Kč 
z rezerv města – přebytku hospodaření, mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Podkrušnohorským gymnáziem Most, pracoviště Bílina, příspěvková organizace jako 
příjemcem, na provozní náklady budovy gymnázia v Bílině. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města.      
 
922  
Rozpočtovou změnu č. 153/2012 – přijetí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele dle 
dohody č. 01/2012 v rámci projektu „VET CENTRA“ ve výši 80.000 Kč. 
 
923  
Rozpočtovou změnu č. 155/2012 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda o 35.000 Kč na úhradu 
nákladů na právní služby při zastupování u soudního sporu s bývalým nájemcem baru v KD 
Fontána.  
 
924  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 861/607 o výměře cca 20 m2 k. ú. Bílina-Újezd, za kupní 
cenu 85 Kč/m2. 

 
925  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1032/1 o výměře cca 84 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m2. 
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926  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1636/1 pod stavbou garáže o výměře cca 47 m2 k. ú. 
Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2. 

 
927  
Prodej pozemku p. č. 1143/1 o výměře 33 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m.2, 
tj. 5.940 Kč. Vlastníkem se stává pan Jiří Mládek. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
928  
Prodej pozemků p. č. 2233/1 o výměře 271 m2, 2233/2 o výměře 21 m2 k. ú. Bílina, za kupní 
cenu 130 Kč/m2, tj. 37 960 Kč. Kupujícím je pan Josef Šrot. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
929  
Prodej pozemků p. č. 2231 o výměře 133 m2, 2232 o výměře 178 m2, k. ú. Bílina, za kupní 
cenu 130 Kč/m2, tj. 40.430 Kč. Kupujícím je pan Jaroslav Schmidt. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
930  
Opětovné zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 1304/1 o výměře cca 162 
m2 za cenu 70 Kč/m2, dle schváleného záměru z 03.09.2009. 
 
931  
Výkup pozemku p. č. 272/2 k. ú. Bílina-Újezd pod místní komunikací (chodníkem), 
odděleného GP č. 445 – 161/2012 z pozemku p. č. 272 za kupní cenu 250 Kč/m2, 
tj. 10.500 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
932  
Výkup pozemku p. č. 269/2 k. ú. Bílina-Újezd pod místní komunikací (chodníkem), 
odděleného GP č. 445 – 161/2012 z pozemku p. č. 269 za kupní cenu 250 Kč/m2, 
tj. 15.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
933  
Uzavření dodatku přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městských 
technických služeb Bílina, kterým budou ze správy majetku vyřazeny díl „a“parcely č. 2190/1 
o výměře 304 m2 oddělený geometrickým plánem č. 2549-2504/2012, objekt na p. p. č. 
1681/31, pozemek p. č. 1681/31 o výměře 537 m2 a p. p. č. 1681/45 o výměře 565 m2 k. ú. 
Bílina oddělené geometrickým plánem č. 2501-51/2011 z parcely č. 1681/33 k. ú. Bílina. 
Podpisem dodatuku doporučuje pověřit starostu města. 
 
934  
Neúčtovat poplatek z prodlení za opožděně uhrazené dlužné nájemné panu Václavu 
Vochomůrkovi. 
 
935  
Neúčtovat poplatek z prodlení za opožděně uhrazené dlužné nájemné panu Jaroslavu 
Šilhavému. 
 
936  
Podmínky registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt s názvem Integrované 
centrum prevence. Podpisem doporučuje pověřit starostu města. 
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937  
Prodej dvou motorových vozidel VW Caddy 1,9 TDI, a to: VW Caddy RZ-5U8 1761 a VW 
Caddy RZ-4U1 0507. 
 
938  
Záměr prodeje kanalizačního a vodovodního zařízení: vodovod a kanalizaci v ul. Liptická 
a Fišerova za cenu 1.000 Kč; kanalizace v ul. B. Němcové za cenu 1.000 Kč; kanalizaci 
a ČOV v ul. Horská za cenu 1.000 Kč; kanalizace a ČOV v ul. Kyselská I. etapa za cenu 
1.000 Kč; kanalizace a ČOV v ul. Kyselská II. etapa za cenu 1.000 Kč; kanalizace ul. 
Tyršova za cenu 1.000 Kč, s předkupním právem pro společnost Severočeská vodárenská 
společnost, a. s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t 
 
 
939  
Obecně závaznou vyhlášku č. 04/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
s účinností od 01.01.2013, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t  
 
 
940  
Žádost paní Miluše Matysové o prodej části pozemku p. č. 306/1 k. ú. Bílina-Újezd. 
 
941  
Žádost pana Jana Řezníčka o prodej pozemků p. č. 861/331 a p. č. 861/242 vše k. ú. Bílina-
Újezd. 
  
942  
Žádost společnosti Sever Plus o prodej objektu na p. p. č. 104/5 za cenu obvyklou a dále 
pozemků p. č. 104/2 o výměře 273 m2, p. p. č. 104/5 o výměře 148 m2, p. p. č. 104/6 
o výměře 313 m2 vše v k. ú. Bílina. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z v o l i t  
 

943  
Paní Lenku Hanouskovou (B10) členkou kontrolního výboru zastupitelstva města.  
 

 
XI. předkládá zastupitelstvu města   k   p r o j e d n á n í 

 
 
944  
Žádost zástupců společnosti SPORT BAR 24 a BAR-HERNA-KASINO, Za Chlumem 896, 
o udělení výjimky ze zákazu dle obecně závazné vyhlášky města č. 4/2011 o regulaci 
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. 
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945  
Žádost Fondu ohrožených dětí, o. s., o darování motorového vozidla.  
 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na   v ě d o m í  
 
 
946  
Informaci o případném odkoupení nebo společném prodeji nemovitostí bývalé konfekční 
dílny Seby Tanvald. 
 
947  
Informaci pana Michala Mleje o odstoupení Ing. Evy Ondrákové z funkce členky kontrolního 
výboru. 
 
 

XI. bere na vědomí 
 
 
948  
Splnění usnesení rady města č. 189 z 08.02.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo ve spolupráci s ředitelkou Městských technických služeb Bílina předložit kompletní 
materiál týkající se veřejného osvětlení ve městě, včetně výkonu, spotřeby a porovnání 
minimálně deseti dodavatelů, dle připomínek členů rady města.  
 
949  
Splnění usnesení č. 462 z 16.05.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
jednat se zástupci Motoklubu Bílina o důsledném dodržení podmínek smlouvy o pronájmu 
pozemků na bývalé skládce Chotovenka, uzavřené 4. dubna 2012 s tím, že při nesplnění 
podmínek bude nájemní smlouva vypovězena.  

 
950  
Informaci k plnění usnesení rady města č. 194 z 29.02.2012, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracování 
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. Další termín 28.11.2012 
 
951  
Informaci k plnění usnesení č. 681 z 25.07.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo výhledově zpracovat program likvidace buňkoviště jako celku s cílem odstranění 
buňkoviště na jaře 2013. Další termín 14.11.2012. 
 
952  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise z 19.09.2012 včetně dalších informací k postupu 
při řešení sociální situace slečny Deškové. 
 
953  
Archy petice týkající se bezpečnosti ve městě.  
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954  
Materiál č. 668 – žádost společnosti Victory Czech, s. r. o., o prodloužení termínu doplacení 
kupní ceny a podpisu kupní smlouvy na koupi nemovitostí v areálu bývalých kasáren.  
 
955  
Materiál č. 665 – žádost Židovské obce Teplice o směnu části parcely č. 2003/1 o výměře 
cca 680 m2a p. p. č. 1997/4 o výměře 23 m2 za p. p. č 2003/4 o výměře 5931 m2 vše v k. ú. 
Bílina s tím, že vedoucí stavebního úřadu předloží materiál znovu k projednání po prověření 
dalších skutečností. 
   
956  
Materiál č. 669 – oprava povrchu atria u vstupu do objektu ZŠ Za Chlumem s tím, že materiál 
bude doplněn a předložen na dalším zasedání rady města.  
 
957  
Materiál č. 770 – dokončení hrubých terénních úprav pro rodinné domy Újezd a zároveň 
ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic 
zpracováním zastavovací studie rodinných domů Újezd.   Taj. (ONI) – 14.11.  
 
958  
Materiál č. 660 – žádost společnosti GA Energo technik, s. r. o., o prominutí poplatků za 
zábor veřejného prostranství. 
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