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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 6. schůze v roce 2013, 
konané 20. března 2013 

 

 
 

Usnesení s termínem č.: 
194 taj.    17.04.  
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  
 
 
179  
Rozpočtovou změnu č. 20/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 257.000 Kč na uhrazení poplatku za odnětí 
pozemků plnících funkci lesa akce „Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“. 
 
180  
Rozpočtovou změnu č. 23/2013 – uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru 
ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a paní Simonou Kubešovou jako 
příjemcem na uspořádání 4. ročníku akce „Děti dětem“, která se koná 08.06.2013 na letním 
amfiteátru v Bílině. Rada města zároveň rozhodla udělit výjimku a poskytnout dar z programu 
podpory kultury a literární fond. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
181  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a KC Kaskáda jako 
vypůjčitelem, jejímž předmětem je nemovitý majetek v areálu lázní Kyselka, za účelem 
uspořádání jarmarků Kulturním centrem Kaskáda, a to 04.05.2013 a 11.09.2013. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
               
182  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Českým rybářským svazem MO Bílina jako příjemcem na plánované akce, 
ze schváleného rozpočtu města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
183  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Draci Bílina jako příjemcem, na nákup hodnotných cen na turnaj Ice Easter 
Cup 2013, který se uskuteční 05.04.–07.04.2013. Dotace bude poskytnuta z programu 
podpory sportu – rezerva pro sportovní organizace. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.          
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184  
Uzavření dodatku č. 3 ke  smlouvě o výpůjčce z 30.08.2004 mezi městem Bílina a Mateřskou 
školou Síbova 332, Bílina. Předmětem dodatku je změna označení nemovitosti. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu.  
 
185  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 4100692219 
týkající se stavby s názvem „ST 140 462 Reko předizolovaného potrubí TP – I. etapa”, mezi 
městem Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností ČEZ 
Teplárenská, a. s., se sídlem v Říčanech, Bezručova 2212/30 PSČ 251 01, jako stranou 
budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno 
na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu, která bude činit 30 Kč/m. Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.   
 
186  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. VB 1/2013, týkající se strpění umístění 
vodoměrné šachty a vodovodní přípojky na pozemcích p. č. 668, 667, 666 a 623/1 k. ú. 
Bílina, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a Romanem a Barborou Burešovými, Jiřím 
Bullou a Karlem Syslem jako stranou oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno se 
sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 9.600 Kč včetně DPH. Rada 
města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
187  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. VB 2/2013, týkající se strpění umístění 
vodoměrné šachty a vodovodní přípojky na pozemcích p. č. 1298, 1305/1, 1676/2 a 1676/3 
k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a Jiřím Svobodou jako stranou 
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu v hodnotě 5.400 Kč včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
188  
Uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parcely č. 509/5 k. ú. Bílina o výměře 1234 m2, za 
účelem využití jako zahrada mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manželi 
Kozlovskými, Bílina, jako nájemci. Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, 
tj.  3.702 Kč/rok. Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 

 
189  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, ul. Za Chlumem 751 s panem Petrem Dufkem na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
190  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, ul. Za Chlumem 751 s paní Marií Zechovskou na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
191  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 ul.Tyršova 320 kategorie „rezerva města“ s panem 
Rostislavem Gramskopfem na dobu určitou 6+6 měsíců. 
 
192  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Jaroslavem 
Vimrem jako nájemcem, na nebytový prostor v přízemí budovy na Mírovém náměstí 21, 
Bílina, o celkové výměře 34 m2, za účelem využití jako fotoškola a ateliér, s platností od 
01.04.2013. 
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193  
Zadávací podmínky, v otevřeném řízení podle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, na stavební práce „Rekonstrukce budovy Integrovaného centra prevence“. 
 
194  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti 
města Bíliny městskou autobusovou dopravou mezi městem Bílina jako objednatelem 
a Veolia Transport Teplice, s. r. o., jako dopravcem. Předmětem dodatku je prodloužení 
provozovaných služeb, a to od 01.04.2013 do 31.12.2013. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města.  
 
 

II. neschvaluje  
 
195  
Realizaci projektu „Přejít na druhý břeh“. 
 
 

III. zamítá 
 
196  
Žádost Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí – Teplice o poskytnutí finančního 
daru na kulturní a společenské akce pro seniory.    
 
 

IV. rozhodla 
 
197  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Venkovní 
rampa a stavební úpravy přístupu u LDN A“ je nabídka firmy PETR ARPÁŠ , s. r. o., Bílina.  
Druhou v pořadí je nabídka ELSTAV JK, s. r. o., Rumburk.  
 
198  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Regenerace budovy Integrovaného centra 
prevence“ dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 
 

V. určuje 
 
199  
Plat a jeho složky panu Martinu Bergerovi, řediteli Kulturního centra Kaskáda v Bílině, 
Želivského 54/7 příspěvková organizace v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve 
znění pozdějších předpisů,  s účinností od 21.03.2013, dle návrhu rady města. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
200  
Rozpočtovou změnu č. 19/2013 – přesun finančních prostředků ve výši 556.000 Kč na 
realizaci nedokončené akce – pokračování oprav bytů v domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou, ze schváleného rozpočtu roku 2012 do roku 2013. 
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201  
Rozpočtovou změnu č. 21/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory společenských a zájmových organizací mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Arkádií, společností pro komplexní péči o zdravotně postižené jako příjemcem, ve výši 
70.000 Kč na pravidelnou dopravu osob se zdravotním postižením v roce 2013.     
 
202  
Uzavření kupní smlouvy č. 26/13/4120 o koupi budovy bez čp/če – jiná stavba na pozemku 
p. č. 861/70 k. ú. Bílina za kupní cenu ve výši 103.000 Kč. 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 prodávajícím a městem Bílina jako 
kupujícím.  Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podmínkami 
v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
203  
Převod pozemku p. č. 865/2, k. ú. Bílina na základě zákona ČNR č. 172/1991 Sb. 
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Podpisem 
souhlasného prohlášení mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako 
převodcem a městem Bílina jako nabyvatelem, doporučuje pověřit starostu města. 
 
204  
Převod pozemku p. č. 518/7, k. ú. Bílina na základě zákona ČNR č. 172/1991 Sb. 
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Podpisem 
souhlasného prohlášení mezi Státním statkem Jeneč jako převodcem a městem Bílina jako 
nabyvatelem, doporučuje pověřit starostu města. 
 
205  
Převod pozemků p. č. 476/1, 671/4 a 696 k. ú. Bílina na základě zákona ČNR č. 172/1991 
Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Podpisem 
souhlasného prohlášení mezi Státním pozemkovým úřadem jako převodcem a městem 
Bílina jako nabyvatelem, doporučuje pověřit starostu města. 

 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
206  
Informaci vedoucího stavebního úřadu o možnostech získání ostatního historického majetku 
obce Bílina v k. ú. Bílina–Újezd a zároveň doporučuje souhlasit s podáním žaloby na určení 
vlastníka pozemků dle návrhu přídělu č. 44. Vedením sporu doporučuje pověřit právního 
zástupce města Bíliny JUDr. Dominika Hinera.  

 
 

VIII. bere na vědomí 
 
 
207  
Plnění usnesení 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. 
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208  
Rezignaci paní Ing. Lucie Ječmenové (B10) na funkci předsedkyně komise pro rozvoj města 
a zároveň na členství v této komisi.  

 
 

IX. stahuje z programu 
 
209  
Materiál č. 144 – žádost Římskokatolické farnosti – arciděkanství Bílina o poskytnutí 
finančního příspěvku na generální opravu varhan.  
 
210  
Žádost Severočeských dolů, a. s., o pronájem části pozemkové parcely č. 169/1 k. ú. Bílina 
za účelem využití jako parkoviště s tím, že pověřuje starostu města k jednání s touto 
společností, ohledně podmínek pro využívání parkoviště občany města.  
 
211  
Materiál č. 149 – buňkoviště v ul. Radovesická s tím, že pověřuje Mgr. Zdeňka Svobodu, 
Ph.D. rozpracováním návrhu opatření v oblasti bytové politiky, ve spolupráci se zástupcem 
Agentury pro sociální začleňování. 
 
 

X. nezaujala stanovisko 
 
 
212  
K žádosti manželů Aubrechtových o pronájem části pozemkové parcely č. 2432/20 a části 
pozemkové parcely č. 2372/8 o celkové výměře cca 600 m2 vše k. ú. Bílina za účelem využití 
jako zahrada.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

 
 


