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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 3. schůze v roce 2013, 
konané 13. února 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
194 taj.    06.03.  
1180 taj. (ONI)  12.06. 
 
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 
 
 
76  
Rozpočtovou změnu č. 7/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hipodromem Most, a. s., jako příjemcem ve výši 50.000 Kč na 
propagaci města Bíliny na dostihu „Jarní cena“, který se koná 11.05.2013. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
77  
Rozpočtovou změnu č. 9/2013 – navýšení rozpočtu MŠ Švabinského ve výši 25.000 Kč na 
výlety, navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem ve výši 25.000 Kč na výlety, uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinskou přírodovědnou 
společností jako příjemcem ve výši 25.000 Kč na soutěž Zelená stezka, další soutěže a 
sčítání a podporu ptactva v okolí hory Bořeň, navýšení rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 6.000 Kč 
na grafomotorickou a logopedickou nápravu, navýšení rozpočtu MŠ Čapkova ve výši 25.000 
Kč na dopravu na výlety, vše z Programu podpory společenských a zájmových organizací. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
78  
Rozpočtovou změnu č. 10/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Schola Viva Bilinensis jako příjemcem ve výši 30.000 Kč na činnost 
souboru v 1. pololetí 2013, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Pure music jako příjemcem ve výši 20.000 Kč na 9. ročník Root & Blues 
festival 2013, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Bílinskou přírodovědnou společností jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na 
knihu „Živá příroda Bořně“, navýšení rozpočtu KC Kaskáda ve výši 8.000 Kč na 3 přednášky 
pro bílinské školy, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Jindřichem Luňákem – HAKIM jako příjemcem ve výši 50.000 Kč na „Babí 
léto na Kyselce 2013“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Člověkem v tísni, o. p. s., jako příjemcem ve výši 35.000 Kč na festival 
„Jeden svět 2013“, vše z Programu podpory kultury a literární fond. Podpisem smluv 
pověřuje starostu města.  
 
79  
Záměr výpůjčky nemovitostí – budov v objektu bývalé skládky Chotovenka, na dobu určitou, 
a to do 31.12.2013.  
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80  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a AVZO 
technických sportů a činností Bílina jako příjemcem na plánované akce ve výši 5.000 Kč ze 
schváleného rozpočtu města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
81  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Klubem 
rybolovné techniky Bílina jako příjemcem na plánované akce ve výši 20.000 Kč ze 
schváleného rozpočtu města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
82  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Draci 
Bílina, o. s., jako příjemcem na zajištění sportovních plánovaných akcí ve výši 775.000 Kč, 
ze schváleného rozpočtu města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
83  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a TJ Sokol 
Bílina jako příjemcem na plánované akce ve výši 15.000 Kč, ze schváleného rozpočtu 
města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
84  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Velosport 
team Bílina jako příjemcem na plánované akce ve výši 8.000 Kč, ze schváleného rozpočtu 
města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
85  
Žádost pana Zdeňka Rychlého o vyplacení náhrady škody – spoluúčasti, v částce 1.000 Kč. 
 
86  
Použití investičního fondu Městských technických služeb Bílina ve výši 300.000 Kč na 
opravu sociálního zařízení a vstupní chodby v ul. Nemocniční – středisko veřejná zeleň.   
 
87  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 169/1  v k. ú. Bílina o celkové výměře cca 
326 m2, za účelem využití jako parkoviště a za cenu 27 Kč/m2. 
 
88  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2432/20 a části p. č. 2372/8  vše k. ú. Bílina 
o celkové výměře cca 600 m2, za účelem využití jako zahrada a za cenu dle směrnice č. 34.  
 
89  
Záměr pronájmu pozemku parcely č. 509/5  k. ú. Bílina o  výměře 1 234 m2 za účelem využití 
jako zahrada a za cenu dle směrnice č. 34.  
 
90  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru na adrese Havířská 582/27 o celkové 
výměře 28 m2 mezi městem Bílina a Městskou policií Bílina, za účelem využití jako 
posilovna, na dobu určitou jednoho roku s tím, že náklady na energie bude hradit výpůjčitel. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
91  
Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v přízemí budovy na adrese Mírové 
náměstí 21, o celkové výměře 34 m2  s využitím jako fotoškola a ateliér za nájemné dle platné 
směrnice o nájmu nebytových prostor s tím, že náklady na energie bude hradit nájemce. 
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92  
Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. 573 mezi městem Bílina jako pronajímatelem 
a Mosteckou BS, s. r. o., Most, jako nájemcem, na nebytový prostor v areálu lázně Kyselka – 
kancelář ostrahy, o celkové výměře 34,50 m2, s platností do 31.12.2013. Podpisem dodatku 
pověřuje starostu města. 
 
93  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby – zabezpečení dopravní 
obslužnosti územního obvodu města Bílina (zajištění provozu spoje č. 6 linky 570914 
Litvínov – Bílina – Louny – Praha) mezi městem Bílina a obchodní společností DPÚK, a. s., 
jako dopravcem. Předmětem dodatku je prodloužení plnění smlouvy, a to od 01.01.2013–
31.12.2013. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
94  
Statut Komise prevence a sociálního začleňování města Bílina, dle návrhu předloženého 
Mgr. Zdeňkem Svobodou, Ph.D. 
 
 

II. souhlasí 
 
 
95  
S použitím znaku města na uvítacích tabulích v souvislosti s akcí nazvanou „Jarní putování 
Rádia BLANÍK“, které se uskuteční 29.03.2013 na Mírovém náměstí v Bílině. 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.    
                           
96  
Se žádostí pana Jana Šámala a souhlasí s umístněním střešních fotovoltaických panelů na 
objektu umístěného na části p. p. č. 156/1, k. ú. Bílina.  
 
 

III. rozhodla 
 
97  
Zachovat původní výši sazby nájemného z nebytových prostor města pro rok 2013, 
tj. 250 Kč/1m2//rok a tuto sazbu zveřejnit. 
 
98  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce komerční zóny a chodby 
v pavilonu C v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina“ dle Směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII 
odst. 5, firmě HAVI, s. r. o., Teplice, a to jako specializovanou zakázku a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy o dílo, za předpokladu schválení rozpočtové změny 
zastupitelstvem města. 
 
 

IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
99  
Usnesení zastupitelstva města č. 303 z 06.12.2012, kterým byl schválen záměr prodeje části 
pozemku p. č. 269/191 o výměře 261 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2, viz usnesení 
č. 110. 
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100  
Usnesení zastupitelstva města č. 288 z 06.12.2012, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě bývalého zámeckého pivovaru Bílina a to budovy č. p. 1, č. p. 2, č. 
p. 228 a budovy bez č. p./č. e. 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 13 236 m2, p. č. 804/5 o výměře 449 m2 vše k. ú. Bílina, společnosti RHPI, s.r.o., 
Čechova 3810, Havlíčkův Brod a společnosti Pivovar Chotěboř, s. r. o., Průmyslová 1755, 
Chotěboř, dle smlouvy o budoucí smlouvě kupní zpracované advokátní kanceláří Dostál & 
Sorokáč, Pařížská 68/9, Praha a podpisem smlouvy byl pověřen starosta města, viz 
usnesení č. 111. 
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
101  
Rozpočtovou změnu č. 8/2013 – navýšení rozpočtu o neúčelové dotace ze státního rozpočtu 
na výkon státní správy ve výši 800.600 Kč.  
 
102  
Rozpočtovou změnu č. 11/2013 – přesun finančních prostředků ve výši 45.525.000 Kč na 
realizaci nedokončených akcí ze schváleného rozpočtu roku 2012 do roku 2013. 
 
103  
Aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny, k cenové úrovni roku 2012 
a zároveň doporučuje schválit rozpočtovou změnu č. 12/2013 – navýšení rozpočtu 
stavebního úřadu ve výši 200.000 Kč za účelem provedení aktualizace cenové mapy 
stavebních pozemků města Bíliny.   
 
104  
Rozpočtovou změnu č. 13/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci „Rekonstrukce komerční zóny a chodby 
v pavilonu C v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina“ v celkové výši 2.963.000 Kč. 
 
105  
Žádost pana Jana Martona o půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2013 ve výši 
160.000 Kč a rada města zároveň doporučuje schválit rozpočtovou změnu č. 14/2013 – 
poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení včetně odměny České spořitelně, a. s., v celkové 
výši 163.200 Kč. 
 
106  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a KC Kaskáda jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je převedení movitého majetku – hydraulické plošiny, 
v celkové hodnotě 191.726 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
107  
Uzavření smlouvy č. 41/12/4120 o bezúplatném převodu pozemků p. č. 20/24 a p. p. č. 20/33 
k. ú. Bílina. Smlouva se uzavírá mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové město jako 
„převodcem“ a městem Bílinou jako „nabyvatelem“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.   
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108  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Věrou Hoškovou jako 
kupující. Předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/63 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice 
u Bíliny, za kupní cenu 80 Kč/m2, tj. 1.760 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města. 
 
109  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a manželi Libuší a Jiřím 
Havlovými jako prodávajícími. Předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1186/10 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace) o výměře 19 m2 k. ú. Bílina, za cenu 180 Kč/m2. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
110  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/191 o výměře cca 430 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m2. 
 
111  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem je prodej bývalého 
zámeckého pivovaru Bílina a to budovy č. p. 1 postavené na pozemku parcela č. 128, objekt 
bydlení, budovy č. p. 2 postavené na pozemku parcela č. 782, průmyslový objekt, budovy č. 
p. 228 postavené na pozemku parcela č. 784/1, průmyslový objekt, budovy bez č. p./č. e. 
postavené na pozemku p. č. 783, průmyslový objekt, pozemek 782 o výměře 461 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p. č. 783 o výměře 2 817 m2, zastavěná plocha a 
nádvoří, pozemek p. č. 784/1 o výměře 4 410 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p. č. 
785 o výměře 13 236 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p. č. 804/5 o výměře 
449 m2, ostatní plocha – zeleň včetně jejích součástí a příslušenství vše zapsané na LV 
10001 pro obec a k. ú. Bílina u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště 
Teplice za smluvní cenu ve výši 2.300.000 Kč do vlastnictví společnosti RHPI s.r.o., 
IČ:25089471, se sídlem Čechova 3810, 580 01 Havlíčkův Brod a společnosti Pivovar 
Chotěboř, s. r. o., IČ: 27380572, se sídlem Průmyslová 1755, 583 01 Chotěboř, jednajících 
ve Sdružení pro revitalizaci pivovaru v Bílině dle smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
zpracované advokátní kanceláří Dostál & Sorokáč, Pařížská 68/9, Praha 1. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
112  
Uzavření kupních smluv mezi městem Bílina jako prodávajícím a Severočeskou 
vodárenskou společností, a. s., Teplice, jako kupujícím.  Předmětem kupních smluv je prodej 
těchto kanalizačních a vodovodních zařízení: Vodovod a kanalizaci v ul. Liptická a Fišerova 
za cenu 1.000 Kč – kupní smlouva č. 1225/2012; Kanalizace v ul. B. Němcové za cenu 
1.000 Kč – kupní smlouva č. 1226/2012; Kanalizaci a ČOV v ul. Horská za cenu 1.000 Kč – 
kupní smlouva č. 1221/2012; Kanalizace a ČOV Kyselka – I. etapa za cenu 1.000 Kč – kupní 
smlouva č. 1222/2012; Kanalizace a ČOV Kyselka – II. etapa za cenu 1.000 Kč – kupní 
smlouva č. 1223/2012; Kanalizace ul. Tyršova – kupní smlouva č. 1224/2012. Podpisem 
smluv doporučuje pověřit starostu města. 
 
113  
Přijetí dotace z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na akci „Sociální služby 
pro Integrované centrum prevence“. Zároveň doporučuje schválit rozhodnutí o poskytnutí 
dotace číslo OPLZZ-ZS824-909/2013 ve výši 6.123.816 Kč, včetně podmínek daných tímto 
rozhodnutím. 
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VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s o u h l a s i t 
 
 
114  
S činností společnosti EKONOM AG SERVIS, s. r. o., vedoucí k zápisu historického majetku 
města Bíliny, a po předložení listu vlastnictví se zápisem nemovitostí souhlasí s úhradou 
částky 10 % z ceny stanovené dle půdně ekologické jednotky získaných pozemků.   
 
115  
S pokračováním prací na získání historického majetku obce v k. ú. Bílina-Újezd a následným 
provedením zápisu do katastru nemovitostí. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 
116  
Žádost obce Bžany o uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené 
působnosti na úseku přestupků.  
 
 

VIII. bere na vědomí 
 
 
117  
Zápis z komise pro školství, kulturu a sport z 04.02.2013. 
 
118  
Ukončení nájemní smlouvy č. 349 na část pozemkové parcely č. 1908/1 o výměře cca 
2770 m2 k. ú. Bílina k 31.01.2013. Nájemní vztah bude ukončen dohodou o ukončení nájmu 
na vlastní žádost pana Ivana Bílého, předsedy Klubu rybolovné techniky Bílina. Podpisem 
dohody pověřuje starostu města. 
 
119  
Změnu sjednaného pracovního poměru paní Bc. Markéty Kalivodové ve funkci „vedoucí 
organizační složky – Pečovatelská služba Bílina“ na dobu neurčitou. 
 
120  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 1180 z 19.12.2012, 
kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit vedoucího nemovitostí a investic 
pořízením projektové dokumentace na rekonstrukci plavecké haly. 
 
121  
Informaci sdružení Lungta o 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a zároveň 
schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budovu městského úřadu u příležitosti 54. výročí 
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci 10. března 2013. 
 
122  
Výroční zprávu Městského úřadu Bílina o poskytování informací za rok 2012, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
123  
Projektový záměr odboru sociálních věcí a zdravotnictví s názvem: „Co jeden nepotřebuje, 
druhému pomůže“. 
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124  
Informaci starosty města ohledně souhlasu Ministerstva financí ČR s převodem 
privatizovaného majetku Nemocnice s poliklinikou do jmění společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina s tím, že materiál se souhlasem s uzavřením dohody o převzetí 
závazků bude připraven na dubnové zasedání zastupitelstva města. 
 
 
 

IX. stahuje z programu 
 
 
125  
Materiál č. 58 – prodej nemovitosti po zveřejnění – domu v ul. Vrchlického 270. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček  
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


