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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 22. schůze v roce 2014, 
konané 24. září 2014 

 
 

Usnesení s termínem č.:  
229 KC Kaskáda  30.11.  
 

 

 
R A D A   M Ě S T A 

 
I. revokuje 

 
886  
Usnesení rady města č. 848 z 04.09.2014, kterým byla schválena rozpočtová změna 
č. 161/2014 – přesun finančních prostředků ve výši 247.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic na akci ZŠ Aléská – oprava podlahy v tělocvičně. Viz usnesení 
č. 887. 
 
 

II. schvaluje 
 
 
887  
Rozpočtovou změnu č. 161/2014 – přesun finančních prostředků ve výši 274.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci ZŠ Aléská – oprava podlahy 
v tělocvičně. 
 
888  
Rozpočtovou změnu č. 163/2014 – přesun finančních prostředků ve výši 30.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru životního prostředí na čištění Lukovského potoka.    
 
889  
Rozpočtovou změnu č. 168/2014 – vratka přeplatku výživného za rok 2013 ve výši 833 Kč. 
 
890  
Rozpočtovou změnu č. 169/2014 – navýšení rozpočtu Základní školy, Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 8.000 Kč, na výjezdy na Dětské dopravní hřiště 
v Mostě.  Bude hrazeno z rozpočtu odboru dopravy.  
 
891  
Rozpočtovou změnu č. 171/2014 – přesun finančních prostředků v celkové výši 39.000 Kč 
z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví do rozpočtu finančního odboru na víkendové 
pobyty a tábor OSPOD. 
 
892  
Rozpočtovou změnu č. 173/2014 – navýšení rozpočtu pro ZŠ Lidická ve výši 15.000 Kč na 
projekt Volba povolání, navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina ve výši 22.000 Kč na 
nákup her, cen, program Dance Mission a materiál na Halloweenské akce, uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Historickým spolkem města 
Bíliny jako příjemcem ve výši 20.000 Kč na materiál na akci Strašidelný pivovar, vše 
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z Programu podpory společenských a zájmových organizací. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 
893  
Rozpočtovou změnu č. 174/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Historickým spolkem města Bíliny jako příjemcem, 
z Programu podpory kultury a literární fond mezi městem Bílina, na ples v maskách na akci 
Strašidelný pivovar. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
894  
Rozpočtovou změnu č. 175/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 682.000 Kč na akci „HNsP – generální 
oprava výtahu“. 
 
895  
Rozpočtovou změnu č. 176/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Historickým spolkem města Bílina jako příjemcem, 
z Programu podpory kultury a literární fond města Bílina, na výstavu „Po stezkách Karla Maye“, 
na zapůjčení výstavních exponátů z celé ČR a jejich dopravu. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
    
896  
Rozpočtovou změnu č. 184/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 134.000 Kč na akci „Výstavba komunikací pro 
pěší v areálu HNsP“. 
 
897  
Rozpočtovou změnu č. 185/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 31.000 Kč na akci „Důlní 399 – oprava 
fasády a chodníku se schodištěm“. 
 
898  
Rozpočtovou změnu č. 187/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dopravy v celkové výši 47.000 Kč na dopravní obslužnost, servis, údržbu 
a opravu kamerového systému.  
 
899  
Rozpočtovou změnu č. 188/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu v kapitole 77 rezerva DINA ve výši 57.000 Kč a rezerva na projektové dokumentace 
ve výši 927.000 Kč. 
 
900  
Rozpočtovou změnu č. 189/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinským divadelním minimem, o. s., jako 
příjemcem, z Programu podpory kultury a literární fond města Bílina, na divadelní premiéru. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
901  
Rozpočtovou změnu č. 190/2014 – navýšení rozpočtu MŠ Síbova ve výši 15.000 Kč 
z Programu podpory společenských a zájmových organizací města Bílina na výlety a návštěvy 
divadla.  
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902  
Rozpočtovou změnu č. 191/2014 – navýšení rozpočtu MŠ Švabinského ve výši 40.000 Kč 
z Programu podpory společenských a zájmových organizací města Bílina, na školní vzdělávací 
program – výlety „Z pohádky do pohádky“.  
 
903  
Rozpočtovou změnu č. 192/2014 – navýšení rozpočtu finančního odboru na rozšířené číslo 
Bílinského zpravodaje ve výši 31.000 Kč. 
 
904  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a LAWEN TENIS KLUBem Bílina jako příjemcem, z Programu podpory sportu 
ve městě Bílina – rezerva pro sportovní organizace, na zajištění tréninků v tenisových halách.  
 
905  
Žádost ZŠ Aléská o použití vlastního investičního fondu na úhradu opravy skleníku školy ve 
výši 134.000 Kč.  
 
906  
Žádost ZŠ Za Chlumem o použití vlastního investičního fondu ve výši 71.121 Kč na pořízení 
serveru.  
 
907  
Žádost paní Peškové o prominutí pronájmu v KD Fontána a zároveň schvaluje čerpání 
rozpočtu finančního odboru ve výši 9.000 Kč za pronájem KD Fontána na setkání občanů 
zaniklých obcí Radovesice, Dřínek, Hetov, Lýskovice a Chotovenka. 
 
908  
Záměr pronájmu pozemku p. č. 1681/43 o výměře 1647 m2 k. ú. Bílina za účelem využití 
k podnikání jako manipulační plochy pro složení materiálu, přístupové komunikace, zpevněné 
plochy, apod., dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 
k podnikání.  
 
909  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené 16.10.2014 mezi městem Bílina 
a panem Karlem Schönem na notebook Lenovo TP Edge vč. software s inv. číslem 
MUBIH000DGUD, v celkové pořizovací ceně 13.963,50 Kč. Předmětem dodatku je 
prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou, s účinností od 16.10.2014 do 31.12.2014. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
910  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené 16.10.2014 mezi městem Bílina 
a panem Pavlem Prchalem na notebook Lenovo TP Edge vč. software s inv. číslem 
MUBIH000DGV8 v celkové pořizovací ceně 13.963,50 Kč. Předmětem dodatku č. 1 je 
prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou, s účinností od 16.10.2014 do 31.12.2014. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
911  
Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Bíliny za rok 2014, 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., 
o inventarizaci majetku a závazků, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru. 
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912  
Hlavní inventarizační komisi ve složení: předseda – Hajmová Jaroslava, tajemnice – 
Strnadová Petra, členové komise – Bc. Herzingerová Jana, Ing. Kubiš Jiří, Bc. Markowiczová 
Radka, Mgr. Zábojníková Iva, a to na období od 01.11.2014 do 31.10.2015. 
 
913  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 ul. SuNN 677 s panem Josefem Šípkou, na dobu 
určitou jednoho roku. 
 
914  
Nabídku Martina Pražana na služby – administraci veřejné zakázky „Konsolidace IT města 
Bílina“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
915  
Uzavření smlouvy č. 13143226 o poskytnutí podpory mezi Státním fondem životního prostředí 
ČR jako poskytovatelem podpory a městem Bílina jako příjemcem podpory na projekt 
s názvem „Revitalizace zeleně na základních školách v Bílině“. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 
916  
Uzavření smlouvy o partnerství mezi městem Bílina a organizací Člověk v tísni, o. p. s., jejímž 
předmětem je vzájemná spolupráce při zajištění udržitelnosti projektu s názvem „Integrované 
centrum prevence“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
917  
Uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem Bílina a společností 
Serviso, o. p. s., za účelem implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
v programovém období 2014–2020.  Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
918  
Uzavření příkazní smlouvy mezi městem Bílina jako příkazcem a panem Pavlem Košťálem, 
jejímž předmětem je technický dozor stavebníka na veřejnou zakázku „Rekonstrukce strojovny 
chlazení na Zimním stadionu v Bílině“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
919  
Zadávací dokumentaci, návrh smlouvy o dílo a jmenování členů a náhradníků komise pro 
otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
Mgr. Zdeněk Rendl (Mgr. René Štěpánek), Ing. Luboš Rajniš (Ing. Milan Klíma), Mgr. Petr 
Bouda (p. Pavel Prchal), Ing. Jaroslav Bureš (Ing. Lenka Krupková), Ing. Renata Straková 
(Ing. Monika Pánovová) k veřejné zakázce „Zlepšení tepelně technických vlastností 
plaveckého bazénu, Bílina“ zadávané v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 
920  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 589 prostoru sloužícího  podnikání   uzavřené mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem  a společností PAJAK, s. r. o., J. Skupy 2317/16, Most, 434 01 jako 
nájemcem  prostoru o celkové výměře 31,98 m2 s využitím jako občerstvení a doplňkový 
sortiment  na adrese Mírové náměstí 71, Bílina, dohodou ke dni 31.09.2014, dle žádosti 
nájemce. 
 
921  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře 31,98 m2 na 
adrese Mírové náměstí 71, Bílina s využitím jako kancelář za nájemné dle platné směrnice 
o nájmu z prostor sloužících podnikání. 
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922  
Stanovisko bytové komise dle zápisu z 17.09.2014. 
 
923  
Termín konání zasedání rady města, a to ve středu 08.10.2014. 
 
 

III. souhlasí 
 
 
924  
Se zrušením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 421 z 17.12.2010, který byl uzavřen mezi 
městem Bílina jako pronajímatelem a manželi Karlem a Soňou Kozibrádkovými jako nájemci, 
jehož předmětem je dodávka vody. Rada města zároveň schvaluje uzavření dodatku č. 2 
k nájemní smlouvě č. 240 z 07.10.2002 uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem 
a manželi Jaroslavem a Janou Kabátovými jako nájemci. Předmětem dodatku je doplnění 
podmínek o dodávce vody. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
925  
Se vstupem na pozemky p. č. 861/429, 861/432, 861/614, 861/616 a 865/2 v k. ú. Bílina-Újezd 
pro pověřeného odpovědného pracovníka společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za účelem 
provedení šetření pro určení trasy umístění elektrizačního zařízení k rekreačním objektům 
stojících na p. p. č. 861/189 a 861/514 a zároveň souhlasí s předběžným umístěním tohoto 
zařízení na uvedených pozemcích s tím, že tento souhlas neslouží jako podklad pro správní 
řízení, jako souhlas účastníka.  
 
926  
S čerpáním finančních prostředků na akce, které budou realizovány v roce 2015 v katastru 
města Bíliny a jsou v souladu s platným plánem rekultivace území dotčeného těžbou Dolů 
Bílina pro rok 2015. Jedná se o Rekultivace Radovesice VI., XV., XVI., Rekultivace Radovesice 
obnova komunikačního propojení, Rekultivace VMG – Jižní svahy DB II., Rekultivace Jižní 
svahy III., IV. a Rekultivace Vnitřní výsypka I. 
 
 

IV. zamítá 
 
927  
Žádost LAWEN TENIS KLUBu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč na 
zajištění turnajů v roce 2015.  
 
928  
Žádost občanského sdružení na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích o poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč na rekonstrukci věže kostela sv. Jakuba v Mrzlicích.  
 
 

V. pověřuje 
 
 
929  
Tajemníka městského úřadu objednáním přílohy Bílinského zpravodaje a zajištění její 
distribuce do všech doručovacích míst v Bílině. 
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VI. ruší 
 
 
930  
Trvalé usnesení rady města č. 715 ze 17.08.2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo předkládat ke každé žádosti příspěvkových organizací města o finanční dar nebo 
dotaci přehled zůstatků všech jejich fondů. 
 
931  
Trvalé usnesení rady města č. 43 z 25.01.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zveřejňovat záměry pronájmů a prodeje nemovitostí (budov) v Bílinském zpravodaji, 
na internetových stránkách města Bíliny a na placených realitních serverech pouze 
v případech, kdy nemovitost bude radou města určena jako zvlášť významná. 
 
932  
Trvalé usnesení rady města č. 745 z 20.09.2013, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic předložením pravidelné informace 
o harmonogramu realizace služeb v integrovaném centru prevence. 
 
933  
Komisi pro školství, kulturu a sport a zároveň odvolává předsedu komise, včetně všech jejích 
členů, 
a) Bytovou komisi a zároveň odvolává předsedu komise, včetně všech jejích členů, 
b) Sociálně zdravotní komisi a zároveň odvolává předsedu komise, včetně všech jejích členů, 
c) Komisi pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost a zároveň odvolává předsedu komise, 

včetně všech jejích členů, 
d) Komisi pro obchvat města a zároveň odvolává předsedu komise, včetně všech jejích členů, 
e) Komisi pro účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a majetku města 

a zároveň odvolává předsedu komise, včetně všech jejích členů, 
f) Komisi pro hodnocení návrhů na přidělení projektu „Programu podpory sociálního 

začleňování ve městě Bílina“ a zároveň odvolává předsedu komise, včetně všech jejích 
členů. 

Všechny výše uvedené komise se ruší k 30.09.2014. 
 
 
 

VII. rozhodla 
 
 
934  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Zlepšení tepelně technických vlastností 
plaveckého bazénu, Bílina“ dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění. 
 
935  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava komunikace a odvodnění ul. Na 
Výsluní“ společnosti Herkul, a. s., Obrnice, dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zdávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na základě poptávkového řízení. 
Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
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VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
 
936  
Usnesení zastupitelstva města č. 118 z 19. června 2014, kterým byl schválen záměr prodeje 
podílu o velikosti 405/5349 v č. p. 395/4, ul. Fišerova, Mostecké Předměstí, Bílina spolu 
s podílem na zastavěném pozemku p. č. 1768/2 k. ú. Bílina za minimální cenu obvyklou, která 
činí 200.000 Kč. Žádosti se přijímaly nejpozději do 12.08.2014. V případě doručení více 
žádostí měl přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. Viz usnesení č. 954. 
 
937  
Usnesení zastupitelstva města č. 119 z 19. června 2014, kterým byl schválen záměr prodeje 
nebytového prostoru č. jednotky 255/101 o výměře 46,3 m2, nacházející se v 1. podlaží, 
ul. Aléská, Pražské Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 463/44808 na společných 
částech domu č. p. 255 a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého  
posudku, která činí 150.000 Kč. Žádosti se přijímaly nejpozději do 12.08.2014. V případě 
doručení více žádostí měl přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. Viz usnesení 
č. 955. 
 
938  
Usnesení zastupitelstva města č. 120 z 19. června 2014, kterým byl schválen záměr prodeje 
nebytového prostoru č. jednotky 255/102 nacházející se v 1. podlaží, ul. Aléská, Pražské 
Předměstí, Bílina, spolu s podílem o velikosti 79/11202 na společných částech domu 
a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku, která činí 
70.000 Kč. Žádosti se přijímaly nejpozději do 12.08.2014. V případě doručení více žádostí měl 
přednost koupě v pořadí: současný nájemník, společenství vlastníků, ostatní. Viz usnesení 
č. 956. 
 
939  
Usnesení zastupitelstva města č. 121 z 19. června 2014, kterým byl schválen záměr prodeje 
bytové jednotky č. 54 o velikosti 1+1 nacházející se v 8. podlaží, ul. Aléská č. p. 54, Pražské 
Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 169/22404 na společných částech domu č. p. 54 
a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku.  Žádosti se 
přijímaly nejpozději do 12.08.2014. V případě doručení více žádostí měl přednost koupě 
v pořadí: současný nájemník, ostatní. Viz usnesení č. 957. 
 
940  
Usnesení zastupitelstva města č. 122 z 19. června 2014, kterým byl schválen záměr prodeje 
bytové jednotky č. 2 o velikosti 4+1 nacházející se v 1. podlaží, Sídliště Za Chlumem č. p. 733, 
Teplické Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 807/55960 na společných částech domu 
č. p. 733, č. p. 734, č. p. 735 a č. p. 736 a pozemku p. č. 1636/53 k. ú. Bílina za minimální 
cenu dle znaleckého posudku.  Žádosti se přijímaly nejpozději do 12.08.2014. V případě 
doručení více žádostí měl přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. Viz usnesení 
č. 958. 
 
941  
Usnesení zastupitelstva města č. 124 z 19. června 2014, kterým byl schválen záměr prodeje 
bytové jednotky č. 22 o velikosti 1+1 o rozloze 36,68 m2 nacházející se v 7. podlaží, Sídliště 
Za Chlumem č. p. 737, Teplické Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 17/2000 
na společných částech domu č. p. 737, č. p. 738 a č. p. 739 a pozemku p. č. 1636/57 k. ú. 
Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku, která činí 220.000 Kč. Žádosti se přijímaly 
nejpozději do 12.08.2014. V případě doručení více žádostí měl přednost koupě v pořadí: 
současný nájemník, ostatní. Viz usnesení č. 952. 
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942  
Usnesení zastupitelstva města č. 125 z 19. června 2014, kterým byl schválen záměr prodeje 
bytové jednotky č. 29 o velikosti 3+1 o rozloze 64,58 m2 nacházející se v 6. podlaží, ul. Teplická  
č. p. 597, Teplické Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 612/19805 na společných 
částech domu č. p. 597 a pozemku p. č. 1683/80 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého 
posudku, která činí 250.000 Kč. Žádosti se přijímaly nejpozději do 12.08.2014. V případě 
doručení více žádostí měl přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. Viz usnesení 
č. 953. 
 
943  
Usnesení zastupitelstva města č. 103 z 19. června 2014, kterým bylo schváleno uzavření kupní 
smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Základní organizací č. 5 Českého 
zahrádkářského svazu pod Bořněm, Pražské Předměstí, Bílina, jako kupujícím, kdy 
předmětem smlouvy je prodej pozemků v k. ú. Bílina-Újezd v jižní části areálu – zahrádkářské 
osady, a to: p. č. 861/8 o výměře 19 m2, p. č. 861/31 o výměře 20 m2, p. č. 861/50 o výměře 
19 m2, p. č. 861/51 o výměře 21 m2, p. č. 861/52 o výměře 17 m2, p. č. 861/53 o výměře 21 
m2, p. č. 861/74 o výměře 16 m2, p. č. 861/97 o výměře 20 m2, p. č. 861/110 o výměře 17 m2, 
p. č. 861/116 o výměře 17 m2, p. č. 861/117 o výměře 18 m2, p. č. 861/121 o výměře 33 m2, p. 
č. 861/122 o výměře 21 m2, p. č. 861/123 o výměře 16 m2, p. č. 861/124 o výměře 50 m2, p. č. 
861/130 o výměře 11 m2, p. č. 861/131 o výměře 22 m2, p. č. 861/132 o výměře 20 m2, p. č. 
861/133 o výměře 22 m2, p. č. 861/134 o výměře 18 m2, p. č. 861/135 o výměře 19 m2, p. č. 
861/154 o výměře 18 m2, p. č. 861/155 o výměře 16 m2, p. č. 861/163 o výměře 23 m2, p. č. 
861/164 o výměře 23 m2, p. č. 861/180 o výměře 18 m2, p. č. 861/181 o výměře 18 m2, p. č. 
861/186 o výměře 16 m2, p. č. 861/187 o výměře 17 m2, p. č. 861/188 o výměře 17 m2, p. č. 
861/189 o výměře 18 m2, p. č. 861/190 o výměře 20 m2, p. č. 861/194 o výměře 19 m2, p. č. 
861/195 o výměře 1 185 m2, p. č. 861/196 o výměře 953 m2, p. č. 861/197 o výměře 469 m2, 
p. č. 861/198 o výměře 1 530 m2, p. č. 861/199 o výměře 20 m2, p. č. 861/214 o výměře 27 m2, 
p. č. 861/217 o výměře 18 m2, p. č. 861/235 o výměře 23 m2, p. č. 861/236 o výměře 26 m2, 
p. č. 861/249 o výměře 391 m2, p. č. 861/251 o výměře 830 m2, p. č. 861/283 o výměře 296 m2, 
p. č. 861/284 o výměře 447 m2, p. č. 861/285 o výměře 271 m2, p. č. 861/325 o výměře 273 m2, 
p. č. 861/356 o výměře 550 m2, p. č. 861/357 o výměře 594 m2, p. č. 861/358 o výměře 839 m2, 
p. č. 861/384 o výměře 2 528 m2, p. č. 861/408 o výměře 708 m2, p. č. 861/409 o výměře 
620 m2, p. č. 861/419 o výměře 691 m2, p. č. 861/420 o výměře 625 m2, p. č. 861/421 o výměře 
323 m2, p. č. 861/422 o výměře 543 m2, p. č. 861/423 o výměře 568 m2, p. č. 861/424 o výměře 
369 m2, p. č. 861/425 o výměře 399 m2, p. č. 861/426 o výměře 569 m2, p. č. 861/427 o výměře 
521 m2, p. č. 861/428 o výměře 383 m2, p. č. 861/429 o výměře 509 m2, p. č. 861/430 o výměře 
590 m2, p. č. 861/431 o výměře 493 m2, p. č. 861/432 o výměře 383 m2, p. č. 861/484 o výměře 
877 m2, část p. č. 861/503 o výměře 1 940 m2, p. č. 861/507 o výměře 15 m2, p. č. 861/508 
o výměře 323 m2, p. č. 861/510 o výměře 27 m2, p. č. 861/511 o výměře 17 m2, p. č. 861/512 
o výměře 16 m2, p. č. 861/513 o výměře 26 m2, p. č. 861/514 o výměře 17 m2, p. č. 861/538 
o výměře 31 m2, p. č. 861/539 o výměře 87 m2, p. č. 861/540 o výměře 6 m2, p. č. 861/541 
o výměře 62 m2, p. č. 861/544 o výměře 11 m2, p. č. 861/546 o výměře 51 m2, p. č. 861/547 
o výměře 10 m2, p. č. 861/548 o výměře 124 m2, p. č. 861/550 o výměře 14 m2, p. č. 861/551 
o výměře 1 660 m2, p. č. 861/553 o výměře 69 m2, p. č. 861/554 o výměře 79 m2, p. č. 861/555 
o výměře 78 m2, p. č. 861/556 o výměře 23 m2, p. č. 861/557 o výměře 316 m2, p. č. 861/558 
o výměře 48 m2, p. č. 861/559 o výměře 91 m2, p. č. 861/560 o výměře 13 m2, p. č. 861/561 
o výměře 38 m2, p. č. 861/562 o výměře 54 m2, p. č. 861/563 o výměře 12 m2, p. č. 861/564 
o výměře 4 m2, p. č. 861/565 o výměře 7 m2, p. č. 861/566 o výměře 259 m2, p. č. 861/567 
o výměře 491 m2, p. č. 861/568 o výměře 9 m2, p. č. 861/569 o výměře 251 m2, p. č. 861/570 
o výměře 201 m2, p. č. 861/571 o výměře 1 m2, p. č. 861/572 o výměře 4 m2, p. č. 861/573 
o výměře 74 m2, p. č. 861/574 o výměře 75 m2, p. č. 861/576 o výměře 366 m2, p. č. 861/577 
o výměře 428 m2, p. č. 861/578 o výměře 760 m2, p. č. 861/579 o výměře 68 m2, p. č. 861/580 
o výměře 1 261 m2, p. č. 861/581 o výměře 1 649 m2, p. č. 861/583 o výměře 1 058 m2, p. č. 
861/584 o výměře 21 m2, p. č. 861/585 o výměře 1 431 m2, p. č. 861/587 o výměře 655 m2, p. 
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č. 861/588 o výměře 16 m2, p. č. 861/589 o výměře 4 m2, p. č. 861/590 o výměře 3 m2, p. č. 
861/591 o výměře 4 m2, p. č. 861/592 o výměře 106 m2, p. č. 861/593 o výměře 52 m2, p. č. 
861/594 o výměře 7 m2, p. č. 861/595 o výměře 56 m2, p. č. 861/596 o výměře 33 m2, p. č. 
861/597 o výměře 40 m2, p. č. 861/598 o výměře 279 m2, p. č. 861/600 o výměře 6 m2, p. č. 
861/601 o výměře 1 066 m2, p. č. 861/605 o výměře 621 m2, p. č. 861/606 o výměře 988 m2, 
p. č. 861/607 o výměře 278 m2, p. č. 861/608 o výměře 202 m2, p. č. 861/609 o výměře 1 647 
m2, p. č. 861/610 o výměře 21 m2, p. č. 861/611 o výměře 38 m2, p. č. 861/612 o výměře 52 m2, 
p. č. 861/613 o výměře 8 m2, p. č. 861/614 o výměře 708 m2, p. č. 861/617 o výměře 11 m2, 
p. č. 861/618 o výměře 26 m2, p. č. 861/619 o výměře 25 m2, p. č. 861/621 o výměře 15 m2, 
p. č. 861/622 o výměře 54 m2, p. č. 861/625 o výměře 232 m2, p. č. 861/626 o výměře 323 m2, 
p. č. 861/627 o výměře 129 m2, p. č. 861/628 o výměře 56 m2, p. č. 861/629 o výměře 128 m2, 
p. č. 861/630 o výměře 87 m2, p. č. 861/631 o výměře 333 m2, p. č. 861/632 o výměře 341 m2, 
p. č. 861/633 o výměře 261 m2, p. č. 861/634 o výměře 404 m2, p. č. 861/635 o výměře 7 m2, 
p. č. 861/637 o výměře 343 m2, p. č. 861/640 o výměře 433 m2, p. č. 861/641 o výměře 347 m2, 
p. č. 861/644 o výměře 407 m2, p. č. 861/645 o výměře 631 m2, p. č. 861/647 o výměře 17 m2, 
p. č. 861/648 o výměře 19 m2, p. č. 861/649 o výměře 72 m2, p. č. 861/650 o výměře 141 m2, 
p. č. 861/651 o výměře 236 m2, p. č. 861/652 o výměře 23 m2, p. č. 861/653 o výměře 209 m2, 
p. č. 861/654 o výměře 430 m2, p. č. 861/655 o výměře 20 m2, p. č. 861/656 o výměře 3 m2, 
p. č. 861/657 o výměře 4 m2, p. č. 861/659 o výměře 61 m2, p. č. 861/660 o výměře 1 m2, p. č. 
861/663 o výměře 29 m2, za cenu 20 Kč/m2. Viz usnesení č. 968. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
944  
Rozpočtovou změnu č. 167/2014 – přijetí dotace ve výši 80.000 Kč na zajištění výkonu 
pěstounské péče pro rok 2014.  
 
945  
Rozpočtovou změnu č. 172/2014 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
7.919 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
 
946  
Rozpočtovou změnu č. 177/2014 – přijetí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele dle 
dohody č. j. MV-12812-47/OP-2014 ve výši 105.000 Kč a přesun finančních prostředků na 
mzdové náklady asistenta prevence kriminality ze schváleného rozpočtu městské policie ve 
výši 68.000 Kč, vše v rámci projektu Asistent prevence kriminality II. 
 
947  
Rozpočtovou změnu č. 179/2014 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti vykonávané 
obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.090.000 Kč. 
 
948  
Rozpočtovou změnu č. 180/2014 – přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací v celkové výši 812.000 Kč. 
 
949  
Rozpočtovou změnu č. 181/2014 – přijetí finančních prostředků za akci „Hry bez hranic“ ve 
výši 383.000 Kč. 
 
950  
Rozpočtovou změnu č. 182/2014 – financování akce „Setkání partnerských měst – kraj ve 
kterém žijeme“ ve výši 195.000 Kč. 
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951  
Záměr zúčastnit se v roce 2015 programu Podpora terénní práce a požádat o účelovou dotaci 
se spoluúčastí města (ve výši nejméně 30 % z celkového rozpočtu projektu). Celková výše 
bude upřesněna v návrhu rozpočtu města na rok 2015.  
 
952  
Záměr prodeje bytové jednotky č. 22 o velikosti 1+1 o rozloze 36,68 m2 nacházející se 
v 7. podlaží, Sídliště Za Chlumem č. p. 737, Teplické Předměstí, Bílina spolu s podílem 
o velikosti 17/2000 na společných částech domu č. p. 737, č. p. 738 a č. p. 739 a pozemku 
p. č. 1636/57 k. ú. Bílina za sníženou kupní cenu 154.000 Kč.  
 
953  
Záměr prodeje bytové jednotky č. 29 o velikosti 3+1 o rozloze 64,58 m2 nacházející se 
v 6. podlaží, ul. Teplická č. p. 597, Teplické Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 
612/19805 na společných částech domu č. p. 597 a pozemku p. č. 1683/80 k. ú. Bílina 
za sníženou kupní cenu 175.000 Kč.  
 
954  
Záměr prodeje podílu o velikosti 405/5349 v č. p. 395/4, ul. Fišerova, Mostecké Předměstí, 
Bílina spolu s podílem na zastavěném pozemku p. č. 1768/2 k. ú. Bílina za sníženou kupní 
cenu 140.000 Kč.  
 
955  
Záměr prodeje nebytového prostoru č. jednotky 255/101 o výměře 46,3 m2, nacházející se 
v 1. podlaží, ul. Aléská, Pražské Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 463/44808 
na společných částech domu č. p. 255 a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina za sníženou kupní 
cenu 105.000 Kč.  
 
956  
Záměr prodeje nebytového prostoru č. jednotky 255/102 nacházející se v 1. podlaží, ul. Aléská, 
Pražské Předměstí, Bílina, spolu s podílem o velikosti 79/11202 na společných částech domu 
a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina za sníženou kupní cenu 49.000 Kč.  
 
957  
Záměr prodeje bytové jednotky č. 54 o velikosti 1+1 nacházející se v 8. podlaží, ul. Aléská č. p. 
255, Pražské Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 169/22404 na společných částech 
domu č. p. 255 a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina za sníženou cenu 115.500 Kč.    
 
958  
Záměr prodeje bytové jednotky č. 2 o velikosti 4+1 nacházející se v 1. podlaží, Sídliště Za 
Chlumem č. p. 733, Teplické Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 807/55960 na 
společných částech domu č. p. 733, č. p. 734, č. p. 735 a č. p. 736 a pozemku p. č. 1636/53 
k. ú. Bílina za cenu sníženou cenu 210.000 Kč.  
 
959  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1664/294 o  výměře 3 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 100 Kč/m2. 
 
960  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1636/234 o výměře 25 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2. 
 
961  
Záměr prodeje ideální poloviny pozemku p. č. 927/40 o celkové výměře 22 m2 k. ú. Bílina 
za kupní cenu 120 Kč/m2. 
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962  
Uzavření smlouvy č. 91/14/4120 o bezúplatném převodu nemovitých věcí, a to pozemku p. č. 
998 o výměře 16 m2 k. ú. Bílina-Újezd. 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“.  Zároveň 
doporučuje souhlasit s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města.   
 
963  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a paní Annou Potůčkovou jako 
prodávající, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1560/3 o výměře 11 m2 za kupní 
cenu 275 Kč/m2, tj. 3.025 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
964  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a paní Drahuší Klímovou jako 
prodávající, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1560/4 o výměře 10 m2 za kupní 
cenu 275 Kč/m2, tj. 2.750 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
965  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a panem Miroslavem Kloučkem 
jako prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1560/6 o výměře 12 m2 za 
kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 3.300 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
966  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a manželi Jaroslavem a Janou 
Zvolánkovými jako prodávajícími, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1560/7 
o výměře 11 m2 za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 3.025 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
967  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a paní Jiřinou Zavázalovou jako 
prodávající, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1560/9 o výměře 12 m2 za kupní 
cenu 275 Kč/m2, tj. 3.300 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
968  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Základní organizací č. 5 
Českého zahrádkářského svazu pod Bořněm, Pražské Předměstí, Bílina, jako kupujícím, kdy 
předmětem smlouvy je prodej pozemků v k. ú. Bílina-Újezd v  zahrádkářské osadě č. 5, a to: 
p. č. 861/8 o výměře 19 m2, p. č. 861/31 o výměře 20 m2, p. č. 861/50 o výměře 19 m2, p. č. 
861/51 o výměře 21 m2, p. č. 861/52 o výměře 17 m2, p. č. 861/53 o výměře 21 m2, p. č. 861/74 
o výměře 16 m2, p. č. 861/97 o výměře 20 m2, p. č. 861/110 o výměře 17 m2, p. č. 861/116 
o výměře 17 m2, p. č. 861/117 o výměře 18 m2, p. č. 861/121 o výměře 33 m2, p. č. 861/122 
o výměře 21 m2, p. č. 861/123 o výměře 16 m2, p. č. 861/124 o výměře 50 m2, p. č. 861/130 
o výměře 11 m2, p. č. 861/131 o výměře 22 m2, p. č. 861/132 o výměře 20 m2, p. č. 861/133 
o výměře 22 m2, p. č. 861/134 o výměře 18 m2, p. č. 861/135 o výměře 19 m2, p. č. 861/154 
o výměře 18 m2, p. č. 861/155 o výměře 16 m2, p. č. 861/163 o výměře 23 m2, p. č. 861/164 
o výměře 23 m2, p. č. 861/180 o výměře 18 m2, p. č. 861/181 o výměře 18 m2, p. č. 861/186 
o výměře 16 m2, p. č. 861/187 o výměře 17 m2, p. č. 861/188 o výměře 17 m2, p. č. 861/189 
o výměře 18 m2, p. č. 861/190 o výměře 20 m2, p. č. 861/194 o výměře 19 m2, p. č. 861/195 
o výměře 1 185 m2, p. č. 861/196 o výměře 953 m2, p. č. 861/197 o výměře 469 m2, p. č. 
861/198 o výměře 1 530 m2, p. č. 861/199 o výměře 20m 2, p. č. 861/214 o výměře 27 m2, 
p. č. 861/217 o výměře 18 m2, p. č. 861/235 o výměře 23 m2, p. č. 861/236 o výměře 26 m2, 
p. č. 861/249 o výměře 391 m2, p. č. 861/251 o výměře 830 m2, p. č. 861/283 o výměře 296 
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m2, p. č. 861/284 o výměře 447 m2, p. č. 861/285 o výměře 271 m2, p. č. 861/325 o výměře 
273 m2, p. č. 861/356 o výměře 550 m2, p. č. 861/357 o výměře 594 m2, p. č. 861/358 o výměře 
839 m2, p. č. 861/384 o výměře 2 528 m2, p. č. 861/408 o výměře 708 m2, p. č. 861/409 
o výměře 620 m2, p. č. 861/419 o výměře 691 m2, p. č. 861/420 o výměře 625 m2, p. č. 861/421 
o výměře 323 m2, p. č. 861/422 o výměře 543 m2, p. č. 861/423 o výměře 568 m2, p. č. 861/424 
o výměře 369 m2, p. č. 861/425 o výměře 399 m2, p. č. 861/426 o výměře 569 m2, p. č. 861/427 
o výměře 521 m2, p. č. 861/428 o výměře 383 m2, p. č. 861/429 o výměře 509 m2, p. č. 861/430 
o výměře 590 m2, p. č. 861/431 o výměře 493 m2, p. č. 861/432 o výměře 383 m2, p. č. 861/484 
o výměře 877 m2, p. č. 861/507 o výměře 15 m2, p. č. 861/508 o výměře 323 m2, p. č. 861/510 
o výměře 27 m2, p. č. 861/511 o výměře 17 m2, p. č. 861/512 o výměře 16 m2, p. č. 861/513 
o výměře 26 m2, p. č. 861/514 o výměře 17 m2, p. č. 861/538 o výměře 31 m2, p. č. 861/539 
o výměře 87 m2, p. č. 861/540 o výměře 6 m2, p. č. 861/541 o výměře 62 m2, p. č. 861/544 
o výměře 11 m2, p. č. 861/546 o výměře 51 m2, p. č. 861/547 o výměře 10 m2, p. č. 861/548 
o výměře 124 m2, p. č. 861/550 o výměře 14 m2, p. č. 861/551 o výměře 1 660 m2, p. č. 861/553 
o výměře 69 m2, p. č. 861/554 o výměře 79 m2, p. č. 861/555 o výměře 78 m2, p. č. 861/556 
o výměře 23 m2, p. č. 861/557 o výměře 316 m2, p. č. 861/558 o výměře 48 m2, p. č. 861/559 
o výměře 91 m2, p. č. 861/560 o výměře 13 m2, p. č. 861/561 o výměře 38 m2, p. č. 861/562 
o výměře 54 m2, p. č. 861/563 o výměře 12 m2, p. č. 861/564 o výměře 4 m2, p. č. 861/565 
o výměře 7 m2, p. č. 861/566 o výměře 259 m2, p. č. 861/567 o výměře 491 m2, p. č. 861/568 
o výměře 9 m2, p. č. 861/569 o výměře 251 m2, p. č. 861/570 o výměře 201 m2, p. č. 861/571 
o výměře 1 m2, p. č. 861/572 o výměře 4 m2, p. č. 861/573 o výměře 74 m2, p. č. 
861/574   výměře 75 m2, p. č. 861/576 o výměře 366 m2, p. č. 861/577 o výměře 428 m2, p. č. 
861/578 o výměře 760 m2, p. č. 861/579 o výměře 68 m2, p. č. 861/580 o výměře 1 261 m2, p. 
č. 861/581 o výměře 1 649 m2, p. č. 861/583 o výměře 1 058 m2, p. č. 861/584 o výměře 21 m2, 
p. č. 861/585 o výměře 1 431 m2, p. č. 861/587 o výměře 655 m2, p. č. 861/588 o výměře 16 
m2, p. č. 861/589 o výměře 4 m2, p. č. 861/590 o výměře 3 m2, p. č. 861/591 o výměře 4 m2, 
p. č. 861/592 o výměře 106 m2, p. č. 861/593 o výměře 52 m2, p. č. 861/594 o výměře 7 m2, 
p. č. 861/595 o výměře 56 m2, p. č. 861/596 o výměře 33 m2, p. č. 861/597 o výměře 40 m2, 
p. č. 861/598 o výměře 279 m2, p. č. 861/600 o výměře 6 m2, p. č. 861/601 o výměře 1 066 
m2, p. č. 861/605 o výměře 621 m2, p. č. 861/606 o výměře 988 m2, p. č. 861/607 o výměře 
278 m2, p. č. 861/608 o výměře 202 m2, p. č. 861/609 o výměře 1 647 m2, p. č. 861/610 
o výměře 21 m2, p. č. 861/611 o výměře 38 m2, p. č. 861/612 o výměře 52 m2, p. č. 861/613 
o výměře 8 m2, p. č. 861/614 o výměře 708 m2, p. č. 861/617 o výměře 11 m2, p. č. 861/618 
o výměře 26 m2, p. č. 861/619 o výměře 25 m2, p. č. 861/621 o výměře 15 m2, p. č. 861/622 
o výměře 54 m2, p. č. 861/625 o výměře 232 m2, p. č. 861/626 o výměře 323 m2, p. č. 861/627 
o výměře 129 m2, p. č. 861/628 o výměře 56 m2, p. č. 861/629 o výměře 128 m2, p. č. 861/630 
o výměře 87 m2, p. č. 861/631 o výměře 333 m2, p. č. 861/632 o výměře 341 m2, p. č. 861/633 
o výměře 261 m2, p. č. 861/634 o výměře 404 m2, p. č. 861/635 o výměře 7 m2, p. č. 861/637 
o výměře 343 m2, p. č. 861/640 o výměře 433 m2, p. č. 861/641 o výměře 347 m2, p. č. 861/644 
o výměře 407 m2, p. č. 861/645 o výměře 631 m2, p. č. 861/647 o výměře 17 m2, p. č. 861/648 
o výměře 19 m2, p. č. 861/649 o výměře 72 m2, p. č. 861/650 o výměře 141 m2, p. č. 861/651 
o výměře 236 m2, p. č. 861/652 o výměře 23 m2, p. č. 861/653 o výměře 209 m2, p. č. 861/654 
o výměře 430 m2, p. č. 861/655 o výměře 20 m2, p. č. 861/656 o výměře 3 m2, p. č. 861/657 
o výměře 4 m2, p. č. 861/659 o výměře 61 m2, p. č. 861/660 o výměře 1 m2, p. č. 861/663 
o výměře 29 m2, p. č. 861/503 o výměře 592 m2 a p. č. 861/670 o výměře 288 m2 oba oddělené 
z pozemku p. č. 861/503 na základě geometrického plánu č. 483-238/2014 zpracovaného 
panem Martinem Lankem. Kupní cena pozemků činí 20 Kč/m2, tj. 929.300 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
969  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Rudolfem Musilem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/172 o výměře 22 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města.    
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970  
Uzavření smlouvy č. 14196793 (podpis zástupce SFŽP k 05.09.2014) o poskytnutí podpory 
mezi městem Bílina jako příjemcem podpory a Státním fondem životního prostředí ČR jako 
poskytovatelem podpory, v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení 
DPS čp. 582/27, Bílina“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
971  
Uzavření smlouvy č. 14198103 (podpis zástupce SFŽP k 29.08.2014) o poskytnutí podpory 
mezi městem Bílina jako příjemcem podpory a Státním fondem životního prostředí ČR jako 
poskytovatelem podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení 
DPS bl. 583/28, Bílina“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
972  
Uzavření smlouvy č. 14197943 (podpis zástupce SFŽP ke dni 05.09.2014) o poskytnutí 
podpory mezi městem Bílina jako příjemcem podpory a Státním fondem životního prostředí 
ČR jako poskytovatelem podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci 
„Zateplení Centrální školní jídelny – Bílina“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
973  
Komunitní plán města Bílina na období 2014 – 2016. 
 

 
X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 

 
 
974  
Vykoupení  ¼ pozemku p. č. 1560/11 o celkové výměře 13 m2 za kupní cenu 275 Kč/m2, 
tj. 893,75 Kč, do doby dořešení dědického řízení po zemřelém majiteli ¾ pozemku p. č. 
1560/11 k. ú. Bílina.  
 
975  
Žádost pana Michala Jůdy o prodej pozemku p. č. 509/2 o výměře 2 506 m2 k. ú. Bílina.   
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
976  
Přehled docházky členů zastupitelstva města za volební období 2010–2014.  
 
 

XII. bere na vědomí 
 
 
977  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 10.09.2014. 
 
978  
Žádost tenisového klubu LTK Bílina o přestavbu 2 tenisových dvorců a jejich následné 
zastřešení přetlakovou halou.  
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979  
Udělení souhlasu města Bíliny, jako vlastníka nemovitosti na adrese Mírové náměstí 21, Bílina, 
418 01, s umístěním sídla spolku „ARS“ – Aktivní Rodičovský Spolek při ZUŠ G. Waltera 
v Bílině, na výše uvedené adrese. 
 
980  
Přehled docházky členů rady města za volební období 2010–2014.  
 
981  
Informace související s ukončením a zahájením volebního období ve městě Bílina.  

 
 

XIII. stahuje z programu 
 
 
982  
Materiál č. 645 – vícepráce na akci „Regenerace panelového sídliště Teplické Předměstí 
III. etapa“.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r.  
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r.  
místostarosta města 

 


