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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, 
konané 12. června 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
509 taj. (OD)   24.07. 
1180 taj. (ONI)  14.08. 
281 taj. (ONI)  14.08.
 
Splněná usnesení č.: 404, 419 
 
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 
 
437  
Rozpočtovou změnu č. 76/2013 – navýšení rozpočtu MŠ Čapkova ve výši 14.400 Kč na 
školu v přírodě 24 žáků z rezervy pro školy v přírodě.  
 
438  
Rozpočtovou změnu č. 81/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci „Obřadní síň na hřbitově – havárie elekro“ ve 
výši 117.000 Kč. 
 
439  
Rozpočtovou změnu č. 82/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akce oprava střechy v Hornické nemocnici 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, ve výši 90.000 Kč a na opravu střechy plavecké haly ve výši 
146.000 Kč. 
 
440  
Rozpočtovou změnu č. 85/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci „Rekonstrukce parních saun v plavecké hale“ 
v celkové výši 1.000.000 Kč. 
   
441  
Rozpočtovou změnu č. 88/2013 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda o 50.000 Kč na 
uspořádání festivalu TRACK BRACK OPEN AIR z Programu podpory kultury a literární fond.    
 
442  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Bílina jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene a Českými dráhami, a. s., Praha 1, jako 
budoucím povinným z věcného břemene.  Předmětem smlouvy je souhlas s realizací 
bezbariérové trasy od nádraží ČD k Zelenému domu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
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443  
Uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním stavby a realizací stavby mezi městem Bílina jako 
stavebníkem a panem Janem Novákem jako vlastníkem nemovitosti. Předmětem smlouvy je 
souhlas s realizací komunikace v rámci projektu Bílina – Liptická ulice. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
444  
Uzavření smlouvy o udělení souhlasu ze záměrem provádění stavby a práva provést stavbu 
č. 165/2012/4120 mezi městem Bílina jako stavebníkem a Českou republikou – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových jako vlastníkem nemovitostí. Předmětem smlouvy 
je souhlas se záměrem provést stavbu Cyklostezka Bílina – Kostomlaty pod Milešovskou 
přes Radovesickou výsypku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 
445  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na Mírovém náměstí 90, s paní Karolínou 
Schneiderovou, na dobu určitou jednoho roku. 
 
446  
Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor – kancelář v 1. patře budovy MěÚ Seifertova 
1, Bílina o celkové výměře 10 m2  mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Rekvalifikačním 
a informačním centrem, s. r. o., Most, jako nájemcem za nájemné dle platné směrnice 
o nájmu nebytových prostor, s platností od 01.07.2013, na dobu určitou dvou let, s využitím 
jako Informačně poradenské centrum. Podpisem smlouvy pověřuje starostu. 
 
447  
Zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o přenechání veřejného osvětlení na území 
města Bílina do nájmu, o jeho provozování a správě k veřejné zakázce na služby „Obnova 
a přenesená správa veřejného osvětlení ve městě Bílina“ zadávanou v otevřeném řízení 
podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 
448  
Výzvu, zadávací podmínky 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 „Dodávky zařízení a vybavení Integrovaného centra prevence“. 
 
449  
Přiznání osobního příplatku dle § 131 zákoníku práce panu Martinu Bergerovi, řediteli 
Kulturního centra Kaskáda, příspěvková organizace s účinností od 01.07.2013, dle návrhu 
předloženého vedoucí finančního odboru. 
 
450  
Odpis pohledávky ve výši 731 Kč za škodu způsobenou na majetku města panem Peterem 
Kollárem. 
 
451  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. V1/2012 souboru movitých věcí mezi 
městem Bílina jako půjčitelem a Úřadem práce ČR – Česká republika a městem Bílina jako 
vypůjčitelem, z 09.02.2012. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení výpůjční doby na 
dobu určitou od 01.07.2013 do 30.09.2013. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
452  
Odměny ředitelům příspěvkových organizací dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., dle návrhu 
předloženého vedoucí finančního odboru. 
 
 



Usnesení rady města z 12.06.2013  3 
 

453  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Ludvíkem 
Tarantem jako nájemcem, předmětem smlouvy je pronájem části pozemkové parcely 
č. 2093/3  k. ú. Bílina o výměře cca 100 m2, za účelem využití jako manipulační plocha, za 
cenu dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 300  Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
454  
Zahraniční služební cestu do polského partnerského města Bilgoraj, ve dnech od 21. do 24. 
června 2013 za účasti pana Josefa Horáčka, starosty města, Mgr. Reného Štěpánka, člena 
rady města, Mgr. Marcina Saje, faráře.  
 
455  
Uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Bílina jako dárcem 
a panem Josefem Horáčkem jako obdarovaným, dle návrhu předloženého členy rady města. 
Podpisem smlouvy pověřuje místostarostu města. 
 
456  
Uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Bílina jako dárcem 
a panem Mgr. Zdeňkem Rendlem jako obdarovaným, dle návrhu předloženého členy rady 
města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 
II. souhlasí 

 
 
457  
S použitím investičního fondu Městských technických služeb Bílina na nákup zahradní 
techniky – žacího traktůrku, ve výši 620.000 Kč.  
 
458  
S oplocením části pozemkové parcely č. 1195/1, k. ú. Bílina, k zajištění dobré pohody 
bydlení vlastníků bytového domu č. p. 585/13, ul. Havířká v Bílině.  
 
459  
S oplocením části pozemkové parcely č. 1185, k. ú. Bílina, k zajištění dobré pohody užívání 
pozemkové parcely č. 1185, k. ú. Bílina, na které se nachází objekt prodejny potravin. 
 
 

III. zamítá 
 
460  
Žádost pana Josefa Škody o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na Mírovém náměstí 90. 
 
461  
Nabídku společnosti Kompakt, s. r. o., o účast na projektu „Sociální automobil“.       
 
 

IV. rozhodla 
 
462  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Generální oprava zásuvkových rozvodů 
v ZŠ Lidická – I. NP“ dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Elektroservis Stanislav Tejček, 
Bílina, a to jako specializovanou zakázku. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
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463  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce parních saun v plavecké 
hale“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Finská sauna – Horavia, s. r. o., Praha, jako 
specializovanou zakázku. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 
464  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „ZATEPLENÍ A VÝMĚNA VÝPLNÍ 
OTVORŮ OBJEKTŮ, BÍLINA – část 1 – Zateplení objektu Městských technických služeb 
Bílina“ dle ustanovení § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách takto:  
 

Pořadí 
uchazečů 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 
dodavatele/zájemce 

1. SIM STAVBY, s. r. o., Ústí nad Labem 
2. ALLKON, s. r. o., Meziboří 
3. YSSEN, s. r. o., Litvínov 
4. HAVI, s. r. o., Teplice 
5. METALL  QUATRO, s. r. o., Most 
6. LOUNSKÁ STAVEBNÍ, s. r. o., Louny 
7. PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina 
8. ABS – STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s. r. o., Bílina 

 
465  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „ZATEPLENÍ A VÝMĚNA VÝPLNÍ 
OTVORŮ OBJEKTŮ, BÍLINA – část 2 – Zateplení a výměna oken MŠ Čapkova Bílina“, dle 
ustanovení § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách takto:  
 

Pořadí 
uchazečů 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 
dodavatele/zájemce 

1. SIM STAVBY, s. r. o., Ústí nad Labem 
2. YSSEN, s. r. o., Litvínov  
3. HAVI, s. r. o., Teplice 
4. METALL  QUATRO, s. r. o., Most 
5. PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina 
6. ALLKON, s. r. o., Meziboří 

 
466  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „ZATEPLENÍ A VÝMĚNA VÝPLNÍ 
OTVORŮ OBJEKTŮ, BÍLINA – část 3 – Zateplení a výměna oken MŠ Za Chlumem Bílina“ 
dle ustanovení § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách takto:  
 

Pořadí 
uchazečů 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 
dodavatele/zájemce 

1. SIM STAVBY, s. r. o., Ústí nad Labem 
2. YSSEN, s. r. o., Litvínov 
3. ALLKON, s. r. o., Meziboří 
4. HAVI, s. r. o., Teplice 
5. PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA, s. r. o., Teplice 
6. AMP Chomutov, a.s., Chomutov 
7. METALL  QUATRO, s. r. o., Most 
8. PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina 
9. STAVKOM SERVIS, s. r. o., Duchcov 
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467  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou nadlimitní zakázku „Obnova a přenesená správa 
veřejného osvětlení ve městě Bílina“ dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. 
 
468  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Dodávky zařízení a vybavení Integrovaného 
centra prevence“ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 
469  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Nákup 
konvektomatu do školní jídelny ZŠ Za Chlumem“ je nabídka společnosti Elkus, s. r. o., Ústí 
nad Labem. Druhou v pořadí je nabídka firmy GASTRO-EIS-TECHNIK CZ, s. r. o, Břevnov. 
 
 

V. vydává 
 
470  
Nařízení města Bíliny č. 3/2013, kterým se ruší nařízení města č. 2/2013 o označování 
budov, z 08.04.2013. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
 
471  
Usnesení zastupitelstva města č. 62 z 25.04.2013, kterým byl schválen záměr prodeje 
osobního automobilu Škoda Superb za nejvyšší možnou nabídku, kdy vyvolávací cena byla 
cena odhadní, a to 198.000 Kč, viz usnesení č. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
472  
Rozpočtovou změnu č. 65/2013 – přijetí dotace ve výši 108.000 Kč na zajištění výkonu 
pěstounské péče pro rok 2013.  
 
473  
Rozpočtovou změnu č. 69/2013 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o částku 
1.788.000 Kč na předfinancování akcí „Zateplení MŠ Za Chlumem, MŠ Čapkova a budovy 
Městských technických služeb Bílina“. 
 
474  
Rozpočtovou změnu č. 70/2013 – přijetí neinvestiční účelové dotace z Programu prevence 
kriminality na víkendový pobyt a příměstský tábor ve výši 209.000 Kč, včetně úpravy 
schváleného podílu města, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru. 
 
475  
Rozpočtovou změnu č. 72/2013 – přesun nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 
do roku 2013 ve výši 708.000 Kč na financování akce „Vzdělávání v eGon Centru Bílina“ 
Městského úřadu Bílina. 
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476  
Rozpočtovou změnu č. 73/2013 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti vykonávané 
obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.412.000 Kč. 
 
477  
Rozpočtovou změnu č. 74/2013 – přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 462.000 Kč. 
 
478  
Rozpočtovou změnu č. 75/2013 – přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve 
výši 1.917.000 Kč. 
 
479  
Rozpočtovou změnu č. 77/2013 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o částku 
305.000 Kč jako předfinancování akce „Městská památková zóna – oprava altánu 
v lázeňském parku + obnova fasády objektu č. p. 26 Komenského“. 
 
 
480  
Rozpočtovou změnu č. 78/2013 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic 
o částku 2.134.000 Kč na předfinancování akce „Sanace skalního masivu Kostrlík“. 
 
481  
Rozpočtovou změnu č. 79/2013 – přijetí dotace z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost ve výši 6.124.000 Kč na projekt Sociální služby pro Integrované centrum 
prevence. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit tajemníkovi Městského úřadu 
v Bílině pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním tohoto projektu. 
 
482  
Rozpočtovou změnu č. 80/2013 – financování akce „Hry bez hranic – po čtyřech letech opět 
společně v Bílině ve výši 168.000 Kč, které se uskuteční 18.– 22.6.2013, dle návrhu 
předloženého vedoucí odboru správního a vnitřních věcí. 
 
483  
Rozpočtovou změnu č. 83/2013 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda o 1.374.000 Kč na 
provozní dofinancování rozpočtu KC Kaskáda. 
 
484  
Rozpočtovou změnu č. 86/2013 – přijetí platby od ČEZ Teplárenská, a. s., za poskytnutí 
reklamy ve výši 100.000 Kč, která bude použita na rekonstrukci parních saun v plavecké 
hale. 
 
485  
Rozpočtovou změnu č. 87/2013 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda o 1.048.000 Kč na 
dofinancování investičního fondu KC Kaskády. 
 
486  
Rozpočtovou změnu č. 89/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
1.417.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Draci Bílina jako příjemcem na 
navýšení rozpočtu na sportovní a související činnost hokejových družstev. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.            
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487  
Odpis nedobytných pohledávek za:  
a) pana Františka Feketeho ve výši 24.009 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
b) paní Růženu Mihokovou ve výši 61.363 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
c) paní Janu Dítětovou ve výši 101.116 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
d) pana Josefa Šredla ve výši 31.349 Kč za nezaplacené dlužné nájemné. 
 
488  
Uzavření smluv o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a příspěvkovými organizacemi jako nabyvatelem. Předmětem smluv je převod dlouhodobého 
movitého majetku ZŠ Lidická v celkové hodnotě 16.066 Kč, ZŠ Za Chlumem v celkové 
hodnotě 64.434,20 Kč a Domu dětí mládeže v celkové hodnotě 77.228,10 Kč. Podpisem 
smluv doporučuje pověřit starostu města. 
 
489  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Bílina jako převodcem a  Centrální 
školní jídelnou Bílina jako nabyvatelem. Předmětem smlouvy je převedení movitého majetku 
– snímače kreditních karet, v celkové hodnotě 85.427 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města.  
 
490  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Městskými technickými službami Bílina jako nabyvatelem. Předmětem smlouvy je převod 
majetku v celkové hodnotě 68.444.473,34. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města.  
 
491  
Uzavření smluv o bezúplatném převodu svěřeného movitého majetku mezi městem Bílina 
jako převodcem a těmito organizacemi jako nabyvatelem, jejichž předmětem je převedení 
svěřeného movitého majetku: 
a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, v celkové 

hodnotě 357.242,18 Kč, 
b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, v celkové hodnotě 

1.559.116,76 Kč,  
c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, v celkové hodnotě 

367.562,24 Kč, 
d) Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, v celkové 

hodnotě 824.408,40 Kč, 
e) Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 

v celkové hodnotě 4.049.082,75 Kč, 
f) Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, v celkové 

hodnotě 2.049.082,75 Kč, 
g) Základní umělecká škola Gustava Waltera, v celkové hodnotě 415.931,30 Kč,  
h) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, v celkové hodnotě 670.811 Kč, 
i) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, v celkové hodnotě 

762.960,20 Kč. 
Podpisem smluv doporučuje pověřit starostu města.   
 
492  
Závěrečný účet města za rok 2012 v souladu se zněním § 17 zákona 250/2000 Sb. o obcích, 
odst. 7, písm. a) bez výhrad a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012. 
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493  
Změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací: 
a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, 
b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, 
c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, 
d) Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, 
e) Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 
f) Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, 
g) Základní umělecká škola Gustava Waltera, 
h) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace,   
i) Dům dětí a mládeže Bílina, 
dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru, s účinností od 01.07.2013. Podpisem 
zřizovacích listin pověřuje starostu města.  
 
494  
Záměr prodeje souboru movitého majetku – kancelářského vybavení, dle návrhu 
předloženého vedoucí finančního odboru. 
 
495  
Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku – osobního automobilu Škoda Superb 2.0 
TDI obálkovou metodou, kdy vyvolávací cena je stanovena na částku 175.000 Kč. 
 
496  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Miloslavem a Marií 
Křížovými jako kupujícími, předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 269/351 o výměře 
425 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2, tj. 76.500 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
497  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a paní Hanou Mages 
bydlištěm Dortmund jako dárcem. Předmětem je darování pozemku p. č. 2087/15  k. ú. 
Bílina. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
498  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a panem Jaroslavem Pokorným, jejímž 
předmětem je dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna pozemků p. č.  2372/281 
o výměře 58 m2 za p. č. 2372/289 o výměře 7 m2 a p. č. 2372/290 o výměře 11 m2  vše v k. ú. 
Bílina. Ceny pozemků činí dle znaleckého posudku 85 Kč/m2. Pan Pokorný uhradí městu 
Bílina rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který činí 3.400 Kč, podíl na úhradě za 
geometrický plán ve výši 3.720 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
499  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a panem Jiřím Vlčkem, jejímž předmětem je 
dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna pozemků parcely č. 2372/282 o výměře 
90 m2 za p. č. 2372/291 o výměře 47 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny pozemků činí dle 
znaleckého posudku 85 Kč/m2. Pan Vlček uhradí městu Bílina rozdíl výměry směňovaných 
nemovitostí, který činí 3.655 Kč, podíl na úhradě za geometrický plán ve výši 3.720 Kč 
a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
500  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a manželi Daliborem a Ivanou Dudovými, 
jejímž předmětem je dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna pozemků parcely 
č. 2372/283 o výměře 238 m2 za p. č. 2372/292 o výměře 76 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny 
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pozemků činí dle znaleckého posudku 85 Kč/m2. Manželé Dudovi uhradí městu Bílina rozdíl 
výměry směňovaných nemovitostí, který činí 13.770 Kč, podíl na úhradě za geometrický plán 
ve výši 3.720 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
501  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a manželi Petrem a Hanou Kubešovými, 
jejímž předmětem je dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna pozemků parcely 
č. 2372/284 o výměře 183 m2 za p. č. 2372/293 o výměře 25 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny 
pozemků činí dle znaleckého posudku 85 Kč/m2. Manželé Kubešovi uhradí městu Bílina 
rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který činí 13.430 Kč, podíl na úhradě za 
geometrický plán ve výši 3.720 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
502  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a panem Ing. Františkem Poživilem, jejímž 
předmětem je dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna pozemků parcely 
č. 2372/285 o výměře 202 m2 za p. č. 2372/294 o výměře 8 m2 a p. č. 2372/295 o výměře 
4 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny pozemků činí dle znaleckého posudku 85 Kč/m2. Pan Poživil 
uhradí městu Bílina rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který činí 16.150, podíl na 
úhradě za geometrický plán ve výši 3.720 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem 
směnné smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
503  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a panem Kamilem Černým s paní Gabrielou 
Ječmenovou, jejímž předmětem je dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna 
pozemků parcely č. 2372/286 o výměře 78 m2 za část p. č. 2372/298 o výměře 10 m2 vše v k. 
ú. Bílina. Ceny pozemků činí dle znaleckého posudku 85 Kč/m2. Pan Kamil Černý s paní 
Gabrielou Ječmenovou uhradí městu Bílina rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který 
činí 5.780 Kč, podíl na úhradě za geometrický plán ve výši 3.720 Kč a náklady spojené se 
směnou. Podpisem směnné smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
504  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a manželi Petrem a Štěpánkou Zilcherovými, 
jejímž předmětem je dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna pozemků parcely 
č. 2372/287 o výměře 163 m2 za p. č. 2372/299 o výměře 22 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny 
pozemků činí dle znaleckého posudku 85 Kč/m2. Manželé Zilcherovi uhradí městu Bílina 
rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který činí 11.985 Kč, podíl na úhradě za 
geometrický plán ve výši 3.720 Kč a náklady spojené se směnou.  Podpisem směnné 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
505  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a paní Ing. Klárou Aubrechtovou, jejímž 
předmětem je dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna pozemků parcely 
č. 2372/302 o výměře 203 m2 za část p. č. 2372/300 o výměře 59 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny 
pozemků činí dle znaleckého posudku 85 Kč/m2. Paní Aubrechtová uhradí městu Bílina 
rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který činí 12.240 Kč a náklady spojené se směnou. 
Podpisem směnné smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
506  
Uzavření souhlasného prohlášení o vlastnictví mezi městem Bílina a pány Zdeňkem Paterou, 
Pavlem Paterou a Janem Paterou, týkající se pozemků p. č. 411/5, 399/5, 399/8, 399/9, 
399/10, 399/11 zapsaných na LV č. 1509 pro obec a k. ú. Bílina-Újezd. Zároveň doporučuje 
zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím 
a pány Zdeňkem Paterou, Pavlem Paterou a Janem Paterou jako prodávajícími, předmětem 
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smlouvy je výkup pozemků p. č. 411/5, 399/5, 399/8, 399/9, 399/10, 399/11, 399/7 a 26/6 
k. ú. Bílina-Újezd za cenu v místě obvyklou. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
507  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1683/2 o výměře 195 m2 k. ú. Bílina za cenu v místě obvyklou 
dle znaleckého posudku s tím, že žadatel zajistí jeho vypracovaní. Zároveň doporučuje 
souhlasit s vydáním prohlášení, že město Bílina není vlastníkem budovy bez čp./če. na 
pozemkové parcele č. 1683/2 (budova vysokotlaké regulační stanice), kterým dojde k opravě 
chybného zápisu v katastru nemovitostí.  
 
508  
Záměr prodeje části parcely č. 2372/169  o celkové výměře 39 m2, části p. č. 2372/229 
o výměře 2 m2, části p. č. 2372/234 o výměře 10 m2a  části p. č. 2372/235 o výměře 15 m2 
vše v k. ú. Bílina, za cenu dle znaleckého posudku, která činí 85 Kč/m2. 
 
509  
Záměr směny částí parcel č. 2372/141 o celkové výměře 5 m2 za část p. č. 2432/1 o výměře 
20 m2, část p. č. 2372/153 o výměře 5 m2, část p. č. 2372/8 o výměře 12 m2 vše v k. ú. Bílina, 
s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu dle znaleckého posudku, která činí 
85 Kč/m2. 
 
510  
Uzavření aktualizované zakládací smlouvy o založení obecně prospěšné společnosti TERRA 
NATURA z 18.02.2004, mezi městem Bílina, Severočeskými doly, a. s, obcí Hrobčice, 
panem Lubošem Horou, panem Jindřichem Luňákem a panem Františkem Tomanem, dle 
návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. Podpisem zakládací smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 

 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
   
511  
Žádost společnosti TIPGAMES, a. s., o zařazení do seznamu povolených provozoven her 
a loterií.  
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t 
 
 
512  
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství ve městě Bílina a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z r u š i t  
 
 
513  
Část usnesení zastupitelstva města č. 64 z 25.04.2013, kterým byla pod písmenem q) 
schválena žádost SK ZvŠI a SPC Bílina o poskytnutí dotace, ve výši 27.503 Kč na činnost 
klubu na rok 2013.    
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XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
514  
Splnění usnesení č. 41 z 25.04.2013, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předložit všem členům zastupitelstva města výsledek nezávislého auditu v KC Kaskáda, 
který byl zadán Ing. Liboru Hlavovi. 
 
515  
Zprávu auditora o provedení auditu hospodaření v KC Kaskáda za rok 2012 a do 
31.03.2013. 
 
 

XII. projednala 
 
 
516  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost z 03.06.2013 a ukládá 
tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru dopravy k zajištění vyjádření 
k oběma bodům této komise.     Taj. (OD) – 24.07. 
 
 

XIII. ruší 
 
 
517  
Usnesení rady města č. 574 z 15. června 2011, kterým byl pan Michal Mlej, člen rady města, 
pověřen metodickým řízením kulturních akcí a obnovy památek ve městě. 
 
 

XIV. bere na vědomí 
 
 
518  
Plnění usnesení rady města č. 1180 z 19.12.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic pořízením projektové dokumentace 
na rekonstrukci plavecké haly. 
519  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 281 z 17.04.2013, 
kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic zajištěním potřebné projektové a inženýrské přípravy jednotlivých etap oprav 
Hotelu U Lva. Po jejím dokončení požaduje předložení zpracovaných podkladů pro 
stanovení dalšího postupu, tj. zajištění finančních prostředků a vypsání výběrového řízení. 
Zároveň bere na vědomí informace pana Pavla Musila (nájemce) o stavu Hotelu U Lva.           
 
520  
Splnění usnesení č. 404 z 29.05.2013, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním závazné cenové nabídky na 
realizaci I. části rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Lidická. 
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521  
Splnění usnesení č. 419 z 29.05.2013, kterým rada města schválila záměr rekonstrukce 
parních saun v plavecké hale a zároveň uložila tajemníkovi městského úřadu pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním alespoň dvou cenových nabídek na 
provedení rekonstrukce. 
 
522  
Vydání Zásad o označování budov, které nabývají účinnosti 13.06.2013. 
  
523  
Zápisy z komise pro účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a majetku města 
z 20. února a z 20. března 2013. 
 
524  
Informaci společnosti BONVER WIN, a. s., o zahájeném správním řízení vedeném 
Ministerstvem financí ČR. 
 
525  
Odstoupení pana Michala Karvaje od uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor 
Tyršova 320, Bílina o celkové výměře 145,51 m2. 
                                                                                                                                                                                                            
526  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o finanční náročnosti úprav objektu 
Husitské bašty pro případné zřízení městského muzea.  
 
527  
Informaci vedoucí finančního odboru o platovém zařazení ředitele Kulturního centra Kaskáda 
v Bílině, příspěvková organizace. 
 
528  
Souhrnnou informaci vedoucí finančního odboru o učiněných opatřeních k nápravě 
hospodaření KC Kaskáda. 
 
 

XV. stahuje z programu 
 
 
529  
Materiál č. 389 – úplatný převod majetku ve prospěch Hornické nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina. 
 
 
               

XVI. nezaujala stanovisko 
 
 
530  
K žádosti občanského sdružení na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích o poskytnutí 
finančního příspěvku na opravu střechy tohoto kostela. 
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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. souhlasí 
 
 
531  
S použitím zůstatku finančních prostředků určených na opravu filtrace na financování opravy 
vrchní části bazénové vany. 
 
 
532  
Se zadáním opravy vrchní části bazénové vany na koupališti firmě Strojconsult. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Josef Horáček v. r.  
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 


