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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 2012, 
konané 13. června 2012 

 
 

Usnesení s termínem č.: 
530 taj.   21.06.   
490 taj.  22.06.   
189  taj., MTSB  27.06. 
194  taj.   27.06.   

635 taj. (ONI) 27.06. 
577 taj. (ONI, OD) 25.07. 
462 taj.  29.08. 

     
Splněné usnesení č.: 489, 491 
 
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. schvaluje 
 
540  
Rozpočtovou změnu č. 82/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na pokrytí nákladů spojených s usazením sanitárních 
kontejnerů v areálu koupaliště Kyselka, ve výši 78.000 Kč. 
 
541  
Rozpočtovou změnu č. 83/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na pokrytí nákladů spojených s opravou vnitřní 
kanalizace na učitelském WC v ZŠ Aléská, ve výši 47.000 Kč. 
 
542  
Rozpočtovou změnu č. 84/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na pokrytí nákladů spojených s opravou hromosvodu 
v ZŠ Za Chlumem, ve výši 68.000 Kč. 
 
543  
Rozpočtovou změnu č. 86/2012 – navýšení rozpočtu MŠ Čapkova ve výši 20.000 Kč na 
cestovné na výlety, navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 14.000 Kč na prázdninový pobyt 
„Prázdninová poškola“, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Historickým spolkem města Bíliny jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na 
činnost organizace, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Historickým spolkem města Bíliny jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na 
akci „Tropická bouře“, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Svazem tělesně postižených v ČR, MO Bílina jako příjemcem ve výši 
10.000 Kč na poznávací jednodenní zájezdy, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
z Programu podpory sportu ve městě Bílina – rezerva pro sportovní organizace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Českým rybářským svazem Bílina, MO jako příjemcem ve výši 
15.000 Kč na Mezinárodní setkání mládeže v Ústí nad Labem vše z Programu podpory 
společenských a zájmových organizací. Podpisem smluv pověřuje starostu města.  
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544  
Rozpočtovou změnu č. 87/2012 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda ve výši  36.000 Kč na 
zřízení billboardových ploch pro propagaci kulturních pořadů; navýšení rozpočtu KC 
Kaskáda ve výši 19.000 Kč na akci „Děti dětem 2012“, oboje z Programu podpory kultury 
a literární fond. 
 
545  
Rozpočtovou změnu č. 88/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na pokračování udržovacích nátěrů železných 
konstrukcí v Bílině, v celkové výši 150.000 Kč. 
 
546  
Rozpočtovou změnu č. 89/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na pokrytí nákladů spojených s opravou topení 
v DDM, ve výši 49.000 Kč. 
 
547  
Rozpočtovou změnu č. 90/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na pokrytí nákladů spojených s úpravou veřejného 
osvětlení a montáží vitríny na objekt Seifertova čp 1, ve výši 54.000 Kč. 
 
548  
Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku uzavřené 27.05.2009 mezi 
městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina. Předmětem dodatku je 
výpůjčka nově pořízeného majetku v celkové hodnotě 894.130 Kč. Podpisem dodatku 
pověřuje starostu města. 
 
549  
Žádost MŠ Síbova  o přesun finančních prostředků ve výši 168.000 Kč z rezervního fondu 
z HV a z rezervního fondu z ostatních titulů (finanční dary) ve výši 72.000 Kč do investičního 
fondu a zároveň použití investičního fondu ve výši 240.000 Kč na vybavení školní zahrady 
herními prvky. 
 
550  
Přijatá opatření k nápravě hospodaření KC Kaskáda, dle návrhu předloženého vedoucí 
finančního odboru. 
 
551  
Odejmutí osobního příplatku ředitelce KC Kaskáda v souladu s § 131 zákoníku práce na 
dobu neurčitou, s účinností od 14.06.2012. 
 
552  
Odměny ředitelům příspěvkových organizací dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., dle návrhu 
předloženého vedoucí finančního odboru. 
 
553  
Pronájem části pozemkové parcely č. 1139/1 o výměře cca 30 m2 k. ú. Bílina za účelem 
uskladňování dřeva na otop. Nájemcem je paní Simona Kovačová, Na Chlumu 124/3, Bílina. 
Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 90 Kč/rok. 
 
554  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Hanou Bílkovou, na byt č. 5, ul. SuNN 676, na dobu 
určitou jednoho roku. 
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555  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Marií Měšťánkovou, na byt č. 25, ul. Za Chlumem 751, na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
556  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Jaroslavou Vachalíkovou, na byt č. 30, ul. Za Chlumem 
751, na dobu určitou jednoho roku. 
 
557  
Záměr zřízení oplocení dětského koutku včetně hřiště v ul. Čapkova a zařazení této akce do 
plánu investic na rok 2013. 
 
558  
Návrh pana Jiřího Wasylyszyna na zpevnění komunikace u garáží u bývalé pasovky Za 
Chlumem s tím, že akce bude zařazena do plánu investic na rok 2013. 
 
559  
Ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru – pavilon č. 1, Teplická 555, Bílina, bazar 
nábytku, Iveta Podoláková, k 30.06.2012 s tím, že tento prostor bude zveřejněn k dalšímu 
pronájmu. 
 
560  
Předložení žádosti o dotaci na projekt s názvem „Prevence kriminality – nezbytná podmínka 
bezpečnosti, veřejného pořádku ve městě Bílina coby priorita činnosti APK, MP, PČR, NNO 
a OSPOD“ do II. kola Programu prevence MVČR. Zároveň schvaluje finanční spoluúčast 
města ve výši 14.000 Kč. 
 
561  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1/2012/BVB 
RWE týkající se stavby s názvem „Bílina, připojení PP1, PP2 na CZT”, mezi městem Bílina 
jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností RWE GasNet, s. r. o., se 
sídlem v Brně, Plynárenská 499/1,  PSČ 657 02, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného 
břemene. Věcné břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu v hodnotě 3.000 Kč včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
562  
Zahraniční služební cestu do polského města Bilgoraj, ve dnech od 06. do 09. července 
2012 za účasti pana Josefa Horáčka, starosty města a Bc. Reného Štěpánka, člena rady 
města.  
 
563  
Zahraniční služební cestu člena zastupitelstva města, pana Václava Mojžiše, do polského 
okresu Tczewskiego, ve dnech od 26. června do 2. července 2012, za účelem účasti na „Mini 
mistrovství ve fotbale“.  
 
564  
Sazebník úhrad za poskytované služby v domech se soustředěnou pečovatelskou službou, 
s účinností od 01.07.2012, dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí. 
 
565  
Žádost paní Vlčkové Světly pro přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou s tím, že splňuje kritéria pro přidělení bytu podle schválených pravidel z 02.05.2012. 
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566  
Záměr vytvoření Komise pro bezpečnost, prevenci a sociální začleňování. 
 
567  
Změnu termínu konání rady města z 18.07. na 25.07.2012. 
 
 

II. zamítá 
 
 
568  
Žádost manželů Tonkových o snížení nájemného za pronájem pozemku p. č. 2315 k. ú. 
Bílina.  
 
569  
Žádost pana Karena Vardanjana o pronájem části pozemku p. č. 1135 o výměře cca 13 m2, 
za účelem užívání jako předzahrádka a o pronájem části pozemku p. č. 1136/1 o výměře cca 
200 m2, za účelem užívání jako zahrada. 

 
570  
Žádost paní Klihovcové Marie o přidělení bytu v domech se soustředěnou pečovatelskou 
službou s tím, že nesplňuje kritéria pro přidělení bytu podle schválených pravidel 
z 02.05.2012 – není občanem města Bíliny a není klientem pečovatelské služby. 
 
 

III. souhlasí 
 
 
571  
S použitím znaku města na dětských akcích v rámci roku 2012 pořádaných místní organizací 
Českého rybářského svazu 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.    
 
572  
S použitím znaku města na propagačních materiálech hudební skupiny GROCK, o. s. 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.    
 
573  
S využitím investičního fondu Městských technických služeb Bílina ve výši 750.000 Kč na 
opravu veřejného osvětlení v rámci  realizace pokládky kabelů VN ul. Jenišovská, Jižní 
a Alšova. 
 
574  
S nainstalováním odkládací schránky pro doručovatelku na části pozemku p. č. 2273 v k. ú. 
Bílina v blízkosti lávky přes silnici I/13 na žádost Pošty Bílina 1 s tím, že nedojde při její 
instalaci k poškození případné okolní vegetace. 
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IV. nesouhlasí 
 
575  
S provedením stavby a zároveň udělení práva provést stavbu na části pozemku p. č. 1135 
v k. ú. Bílina, panu Karenu Vardanjanovi, Na Chlumu 123/1 Bílina.  
 
 

V. jmenuje 
 
576  
Paní Andreu Sentenskou na pracovní místo ředitelky Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 
381, příspěvková organizace, na dobu 6 let, s účinností od 01.08.2012, v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a dále pak ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

VI. projednala  
 

577  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost z 04.06.2012 a ukládá 
tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru dopravy a vedoucího odboru 
nemovitostí a investic k vypracování vyjádření k příslušným bodům této komise: 

- odbor dopravy, bod č. 1, 2 a 3, 
- odbor nemovitostí a investic – bod č. 4.    Taj. (ONI, OD) – 25.07. 

 

 

VII. rozhodla 
 
578  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Regenerace panelového sídliště Bílina, Za 
Chlumem II. etapa“ dle § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Rada města 
zároveň schvaluje výzvu, zadávací podmínky, jmenování členů a náhradníků komise pro 
otevírání obálek s nabídkami, jmenování členů a náhradníků komise pro posouzení 
a hodnocení nabídek a návrh na oslovení pěti firem k podání nabídky na veřejnou zakázku 
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, na stavební práce „Regenerace panelového sídliště Bílina, Za Chlumem 
II. etapa“. 
 
579  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy v I. NP v Hornické nemocnici 
s poliklinikou, s. r. o, Bílina“ dle § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Rada 
města zároveň schvaluje výzvu, zadávací podmínky, jmenování členů a náhradníků komise 
pro otevírání obálek s nabídkami, jmenování členů a náhradníků komise pro posouzení 
a hodnocení nabídek a návrh na oslovení pěti firem k podání nabídky na veřejnou zakázku 
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, na stavební práce „Stavební úpravy v I. NP v Hornické nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o, Bílina“. 
 
580  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Chodníky v ul. Kmochova a Fügnerova – 
souběh s ČEZ Teplárenská, a. s.,“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Petr 
Bezold, Bílina, a to jako specializovanou zakázku, po schválení rozpočtové změny 
č. 93/2012 zastupitelstvem města. 
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VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
581  
Rozpočtovou změnu č. 75/2012 – přesun finančních prostředků z pojistného plnění ve výši 
14.000 Kč na údržbu nebytového fondu. 
 
582  
Rozpočtovou změnu č. 76/2012 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina 
v celkové výši 70.616 Kč na pokrytí odpisů a úpravu odpisového plánu na rok 2012. 
 
583  
Rozpočtovou změnu č. 77/2012 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda na úhradu dlužné daně za 
období roku 2009 ve výši 297.000 Kč.  
 
584  
Rozpočtovou změnu č. 78/2012 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti vykonávané 
obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 640.000 Kč. 
 
585  
Rozpočtovou změnu č. 79/2012 – přijetí neinvestiční účelové dotace z programu prevence 
kriminality na víkendový pobyt a příměstský tábor ve výši 324.000 Kč a úpravu schváleného 
podílu města, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru. 
 
586  
Rozpočtovou změnu č. 80/2012 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o dotaci v rámci dotačního 
programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012“ k realizaci projektu 
„Nebojíme se 6. třídy 2012“, ve výši 20.000 Kč. 
 
587  
Rozpočtovou změnu č. 81/2012 – uzavření smlouvy č. S-11661707 o poskytnutí podpory 
z programu Zelená úsporám mezi Státním fondem životního prostředí ČR, Praha, a městem 
Bílina jako příjemcem, ve výši 2.560.950 Kč na akci „Zateplení panelového domu SUNN 675, 
Bílina“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
588  
Rozpočtovou změnu č. 85/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, I. a II. NP, v celkové výši 9.371.000 Kč. 
 
589  
Rozpočtovou změnu č. 91/2012 – uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu mezi 
městem Bílina jako nabyvatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina jako 
převodcem za cenu dle Znaleckého posudku č. 5/2012 – ocenění obchodního podílu 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, tzn. 180.000 Kč. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
  
590  
Návrh na spoluúčast při opravě povrchů po rekonstrukci horkovodu v ulici Kmochova 
a Fügnerova a zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu 
č. 93/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí 
a investic ve výši 473.000 Kč na financování spoluúčasti. 
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591  
Rozpočtovou změnu č.  94/2012 – přijetí daru ve výši 200.000 Kč od společnosti Litvínovská 
uhelná, a. s., Most, na financování sportovních, kulturních a sociálních účelů. 
 
592  
Rozpočtovou změnu č.  95/2012 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o dotaci v rámci dotačního 
programu „Volný čas 2012“ k realizaci projektu „Prázdninová poškola“, ve výši 30.000 Kč. 
 
593  
Prodej části pozemku p. č. 635/2 díl „f“ o výměře 0,36 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
120 Kč/m2, tj. 43 Kč. Kupujícím je paní Jitka Borovská, bytem Bílina, Žižkovo údolí čp 375. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.      
 
594  
Prodej pozemku p. č. 269/135 o výměře 71 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2, 
tj. 12.780 Kč. Kupujícím je pan Vladimír Kovář, bytem Bílina, Zahradní čp 314. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
595  
Prodej pozemku p. č. 310 o výměře 142 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 250 Kč/m2, 
tj. 35.500 Kč. Kupujícím je pan Václav Fridrich, bytem Bílina, Jiráskova 345. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
596  
Prodej pozemku p. č. 1181/2 o výměře 77 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 180 m2, tj. 13.860 Kč. 
Kupujícím je pan Jiří Havel, bytem Bílina, Teplická 469/88. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
597  
Prodej dílu „a“ odděleného geometrickým plánem č. 2549-2504/2012  z pozemku p. č. 
2190/1 k. ú. Bílina o výměře 304 m2, za kupní cenu 72 Kč/m 2, tj. 21.888 Kč. Kupujícími jsou 
manželé Josef a Irena Mejzlíkovi, pan Stanislav Mejzlík a paní Drahomíra Jandová všichni 
bytem Bílina, K. H. Máchy 65/1. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.    
 
598  
Prodej pozemku p. č. 1683/121 o výměře 457 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 80 Kč/m2, 
tj. 36.560 Kč. Kupující je paní Hana Marišlerová, bytem Bílina, Alšova 271. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
599  
Záměr prodeje pozemku p. č. 872/1 o výměře 499 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2.   
 
600  
Záměr prodeje pozemku p. č. 927/47 o výměře 22 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 110 Kč/m2.  
 
601  
Záměr prodeje pozemku p. č. 927/33 o výměře 22 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 110 Kč/m2.  
 
602  
Záměr prodeje pozemku pod stavbou části p. č. 1143/1 o výměře 33 m2 k. ú.  Bílina, za kupní 
cenu 180 Kč/m2.  
 
603  
Záměr prodeje částí pozemku p. č. 1729/1 k. ú. Bílina, za kupní cenu 300 Kč/m2.  
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604  
Převod stavby bez čp/če (garáž) stojící na pozemku p. č. 1143/1  k. ú. Bílina formou vydržení 
podle § 134 odst. 1) zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. Vlastníkem se stává pan Jiří Mládek, bytem Bílina, Na Výsluní 355/5.  
 
605  
Záměr výkupu části pozemku p. č. 269 k. ú. Bílina-Újezd pod místní komunikací (chodníkem) 
za cenu dle Cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 250 Kč/m2. Zároveň doporučuje 
pověřit tajemníka městského úřadu zajištěním oddělení pozemku geometrickým plánem. 
 
606  
Uzavření smlouvy o výkupu pozemků p. č. 1674/20 o výměře 1471 m2 a p. p. č. 1674/21 
o výměře 85 m2 v k. ú. Bílina za cenu 120 Kč/m2, tj. 186.720 Kč, mezi městem Bílina jako 
kupujícím a manžely Bronislavou a Josefem Pokorných jako prodávajícími. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
607  
Převod pozemku p. č. 76/2 k. ú. Bílina-Újezd formou vydržení podle § 134 odst. 1) zákona 
č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkem se stává pan  
Bohumil Pek.  
 
608  
Směnu pozemků mezi městem Bílina a společností Ing. Jaromírem Pýchou bytem Bílina, 
Studentská 395. Předmětem směny jsou dle geometrického plánu č. 2371-110/2010 
pozemky p. č. 1461/8 o výměře 106 m2, p. č. 1505/3 o výměře 53 m2 za část p. p. č 1505/4 
o výměře 6 m2 vše v k. ú. Bílina, s tím že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu dle cenové 
mapy stavebních pozemků města Bíliny 250 Kč/m2. Podpisem směnné smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
609  
Posun časového horizontu platnosti 2. Komunitního plánu města Bíliny na období 2013 – 
2014. 
 
610  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení za opožděně 
uhrazené dlužné nájemné panu Květoslavu Šmatovi. Poplatek z prodlení před zmírněním – 
zbylá část činí 287.314 Kč, po zmírnění bude činit 35.875 Kč. 
 
611  
Záměr prodeje technologie výměníkové stanice v ZŠ Za Chlumem čp 824, Bílina za cenu 
obvyklou, s předkupním právem pro ČEZ Teplárenská, a. s., Chomutov. 
 
612  
Závěrečný účet města za rok 2011, v souladu se zněním § 17 zákona 250/2000 Sb. odst. 7, 
písm. a, bez výhrad.  
 
613  
Přijetí daru pro MŠ Síbova ve výši 40.000 Kč od ČEZ, a. s., Praha, na vybavení zahrady pro 
MŠ Žižkovo údolí. 
 
614  
Záměr podat žádost o dotaci na projekt „Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů na MěÚ Bílina“ 
s tím, že finanční spoluúčast města bude činit 15 % způsobilých výdajů projektu a žádost 
o dotaci bude zpracována externím dodavatelem služeb. 
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615  
Záměr tvorby strategických dokumentů města včetně implementace strategického řízení 
a zpracování a předložení žádosti o dotaci do Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost do výzvy č. 89. 
 
616  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2012 z 02.03.2012 uzavřené mezi městem Bílina 
a společností GUTRA, s. r. o., Most. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení 
opravy kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a finanční 
prostředky na druhou etapu. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu města. 
 
617  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bílina a obcí Bžany, jejímž předmětem je 
zajištění činnosti a úkolů Městské policie Bílina. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.  
 
618  
Uzavření dodatku k veřejnoprávním smlouvám č. 2, kterým se mění a doplňují veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Bílina a obcemi Světec, Ohníč, Hostomice, Ledvice a Hrobčice. 
Předmětem dodatků je rozšíření smluvního rozsahu činnosti Městské policie Bílina 
o možnost využití mobilní služebny a úprava úhrady nákladů za její využití. Podpisem 
dodatků doporučuje pověřit starostu města.  
 
619  
Uzavření dodatku k veřejnoprávním smlouvám č. 3, kterým se doplňují veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Bílina a obcemi Světec, Hostomice, Ledvice, Hrobčice a Měrunice. 
Předmětem dodatků je rozšíření smluvního rozsahu činnosti Městské policie Bílina 
o možnost použití automatizovaného defibrilátoru a úprava úhrady nákladů za výjezd. 
Podpisem dodatků doporučuje pověřit starostu města.  
 
620  
Záměr prodeje dvou motorových vozidel VW Caddy 1,9 TDI za cenu dle znaleckého posudku 
s tím, že v případě více zájemců se jedná o prodej obálkovou metodou s vyvolávací cenou 
dle znaleckých posudků. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 
621  
Nabídku města Loun na odkoupení dvou kusů akcií společnosti Regionální rozvojová 
agentura Ústeckého kraje, a. s. 
 
622  
Žádost pana  Otakara  Poppera o prodej částí pozemků p. č. 345/2 a 269/182 vše v k. ú. 
Bílina. 
 
623  
Žádost pana Nguyena Van Chiu o prodej pozemku p. č. 1819/1 k. ú. Bílina. 
 
624  
Žádost manželů Jany a Karla Walterových o prodej části pozemku p. č. 269/1 k. ú. Bílina. 
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625  
Žádost pana Jiřího Plichty o prominutí dlužného nájemného za užívání nebytového prostoru 
na Mírovém náměstí 46, Bílina. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na   v ě d o m í 
 
 
626  
Dohodu o vrácení služebního bytu č. 1 v domě na Mírovém náměstí čp. 48, Bílina, který byl 
vyčleněn pro perspektivní lékaře Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o, Bílina.    
 
627  
Vyjádření ŘSD ČR ohledně vypracování studie proveditelnosti varianty X obchvatu města 
Bíliny. 
 
628  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 62 z 07.03.2012, kterým bylo uloženo vedoucímu 
odboru nemovitostí a investic předložit konkrétní vyúčtování havárie kanalizace a ČOV 
v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o. Bílina. 
 
 

XI. bere na vědomí 
 
 
629  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k 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. 
 
630  
Plnění usnesení rady města 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 
konečná zpráva bude podána na zářijovém zasedání rady města.  
 
631  
Splnění usnesení rady města č. 489 z 30. května 2012, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo zpracovat materiál, týkající se možností řešení a opatření situace v KC 
Kaskáda – porušení rozpočtové kázně. 
 
632  
Splnění usnesení rady města č. 491 z 30. května 2012 uložila tajemníkovi městského úřadu 
pověřit vedoucího stavebního úřadu zpracováním nabídky prodeje technologie výměníkové 
stanice v ZŠ Za Chlumem. 
 
633  
Zánik nájemní smlouvy č. 703 na pronájem pozemku p. č.  927/33 o výměře 22 m2 k. ú. 
Bílina z důvodu převodu stavby garáže stojící na pozemku na jiného vlastníka. 
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634  
Informaci vedoucího stavebního úřadu o ukončení procesu projednání Územního plánu 
Bílina a jeho přípravě ke schválení a vydání formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem 
města Bílina.    
 
635  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic ohledně jednání o možnosti rekonstrukce 
veřejného osvětlení a zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího 
odboru nemovitostí a investic přípravou materiálů pro možnou rekonstrukci veřejného 
osvětlení v různých částech města jako podklad pro podání žádosti o dotační titul.  
         Taj. (ONI) – 27.06. 
636  
Zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Centrální 
školní jídelny Bílina, Nábřeží 386, příspěvková organizace. 
 
637  
Zápis ze sociálně zdravotní komise z 30.05.2012. 
 
638  
Zápisy z komise pro účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a majetku města 
z 28. března a z 28. května 2012. 
 
 

XII. stahuje z programu 
 
 
639  
Záměr prodeje bytového domu č. p. 216 v ul. Vrchlického spolu s pozemkem pod stavbou 
p. č. 1751/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 226 m2 a částí p. p. č. 1752 (zahrada) 
o výměře cca 785 m2. 
 
640  
Žádost KC Kaskáda o navýšení rozpočtu z Programu podpory kultury a literární fond na 
kalendář Martiny Tuháčkové. 
  
641  
Materiál č. 413 – návrh na úpravu zaměstnaneckých benefitů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


