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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 19. schůze v roce 2014, 
konané 27. srpna 2014 

 
 

Usnesení s termínem č.:  
842  taj. (ONI)  ihned 
313  taj. (ONI)   10.09.   

281  taj. (ONI)   15.09.  
229 KC Kaskáda  30.11.  

  
Splněné usnesení č.: 463 
 
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 

745/13 taj. (ONI)   předkládat pravidelně informace o harmonogramu realizace služeb  

        v integrovaném centru prevence 

 

 
R A D A   M Ě S T A 

 
I. revokuje 

 
752  
Usnesení rady města č. 707 z 13.08.2014, kterým byla schválena rozpočtová změna 
č. 143/2014 – navýšení rozpočtu Základní umělecké škole Gustava Waltera o dotaci 
poskytnutou z Fondu Ústeckého kraje ve výši 50.000 Kč  na muzikál „Kam chodí slunce spát“. 
Viz usnesení č. 753. 
 
 

II. schvaluje 
 
753  
Rozpočtovou změnu č. 143/2014 – navýšení rozpočtu Základní umělecké škole Gustava 
Waltera o dotaci poskytnutou z Fondu Ústeckého kraje ve výši 20.000 Kč na muzikál „Kam 
chodí slunce spát“. 
 
754  
Rozpočtovou změnu č. 148/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 54.000 Kč na akci Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina – odvodnění před areálem autodopravy. 
 
755  
Rozpočtovou změnu č. 150/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 240.000 Kč z rezerv nebytového hospodářství 
na běžnou údržbu mateřských škol a radnice. 
 
756  
Rozpočtovou změnu č. 152/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 264.000 Kč na rozšíření kamerového systému 
na Teplickém Předměstí v Bílině a 257.000 do rezervy na opravy chodníků. 
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757  
Rozpočtovou změnu č. 155/2014 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a paní Klárou Kozlovskou  jako příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí 
finančního daru ve výši 1.300 Kč na Charitativní koncert, který se uskuteční 17.09.2014, jehož 
výtěžek bude věnován kostelu sv. Petra a Pavla v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
758  
Rozpočtovou změnu č. 156/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 rezerva na projektové dokumentace ve 
výši 110.000 Kč. 
 
759  
Rozpočtovou změnu č. 157/2014 – přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi městem 
Bílina jako obdarovaným a Severočeskými doly, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru ve výši 140.000 Kč na podporu územního rozvoje. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
760  
Rozpočtovou změnu č. 159/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 283.000 Kč na akci 14-93 Oprava chodníku 
před podchodem pod koleje v areálu Kyselka. 
 
761  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina jako dárcem a TJ 
Sokol Bílina jako obdarovaným z programu podpory sportu ve městě Bílina – rezerva pro 
sportovní organizace, na pořízení kvalitního vlastního nafukovacího raftu, lodi, pádel 
a dětských vodáckých vest. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
               
762  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina jako dárcem 
a SK SIAD Bílina jako obdarovaným z programu podpory sportu ve městě Bílina – rezerva pro 
sportovní organizace, na pronájem tělocvičny a materiální zabezpečení činnosti dětí ve věku 
7 – 13 let do volejbalového oddílu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
763  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. BVB/05/2014/LČR týkající se stavby s názvem „Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“, 
mezi městem Bílina jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene a společností Lesy 
České republiky, s. p., se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106, jako stranu budoucí 
povinnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, za úplatu 
ve výši 10.000 Kč s tím, že úhrada bude adekvátně upravena v případě, že dojde ke změně 
záborové plochy uvedené v situačním výkresu. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami 
v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
764  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. BVB/06/2014/LSV týkající se stavby s názvem „Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“, 
mezi městem Bílina jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene a společností Lesy 
Sever, s.r.o., se sídlem  Bílina, Zámek Bílina 98, jako stranou budoucí povinnou z věcného 
břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 20 Kč/m2 
v rozsahu určeném geometrickým plánem pro zřízení věcného břemene. Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.   
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765  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. BVB/07/2014/OKM týkající se stavby s názvem „Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“, 
mezi městem Bílina jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene a obcí Kostomlaty 
pod Milešovkou jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude 
sjednáno na dobu neurčitou, bezúplatně. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
766  
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. PPS/02/2014/SD týkající se stavby s názvem 
„Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“, mezi městem Bílina jako stavebníkem 
a společností Severočeské doly, a. s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359 jako 
vlastníkem pozemků, na kterých bude stavba vybudována. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
767  
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. PPS/03/2014/TRE mezi městem Bílina jako 
vlastníkem pozemků a společností TREI Real Estate Czech Republic, s. r. o, Praha 8, 
Rohanské nábřeží 670/17, IČ 25708261 jako stavebníkem, jejímž předmětem je souhlas 
s provedením stavby s názvem „Oprava povrchu parkoviště u objektu Penny Market v Bílině, 
ulice Pivovarská“ na pozemcích p. č. 12/4 a p. č. 1186/2 v k. ú. Bílina. Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.   
 
768  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a společností LIDL Česká 
republika, jejímž předmětem je pořízení použité zámkové dlažby z parkoviště u provozovny 
LIDL v Bílině za cenu 1.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
769  
Záměr pronájmu pozemku p. č. 1967 o výměře 322 m2 k. ú. Bílina za účelem využití 
k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti, dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny.  
 
770  
Záměr pronájmu pozemku p. č. 1692/1 o výměře 259 m2 k. ú. Bílina za účelem využití 
k individuální rekreaci, drobné pěstební činnosti, dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny.  
 
771  
Záměr pronájmu pozemku p. č. 544/2 o výměře 119 m2 k. ú. Bílina za účelem využití 
k individuální rekreaci, drobné pěstební činnosti, dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny.  
 
772  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Petrem 
Zilcherem s panem Luďkem Šeckou jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem částí 
pozemků parcel č. 2332/1 a 2315 o celkové výměře cca 564 m2

 vše k. ú. Bílina, za účelem 
využití k individuální rekreaci, drobné pěstební činnosti, za cenu dle obálkové 
metody, 12 Kč/m2/rok, tj. 6.768 Kč. Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
773  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího  podnikání mezi zakladatelem firmy mep 
services, s. r. o., Romanem Hybáškem, bytem Žižkovo údolí 121/8, Bílina 418 01, jako 
nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem prostoru sloužícího  podnikání na adrese 
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Mírové náměstí 46, 1. patro, Bílina o celkové výměře 80,01 m2 za nájemné dle platné směrnice 
o nájmu z prostor sloužících  podnikání s platností od 01.09.2014, na dobu neurčitou, 
s výpovědní dobou dle  § 2312 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
774  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 335 prostoru sloužícího  podnikání   uzavřené mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem  a Helenou Hollomotzovou – TERNO TOUR, Jirkovská 56, 431 11 
Otvice, jako nájemcem, prostoru o celkové výměře 88,50 m2 s využitím jako cestovní kancelář  
na adrese Mírové náměstí 91, Bílina, dohodou ke dni 31.08.2014, dle žádosti nájemce.  
 
775  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 
ABS – stavební společnost, s. r. o., jako zhotovitelem, jehož předmětem je prodloužení termínu 
realizace akce „Oprava terasy na Mírovém Náměstí č. p. 94 v Bílině“. Podpisem dodatku 
pověřuje starostu města. 
 
776  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a společnosti 
HAVI, s. r. o., jako zhotovitelem, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce 
„Ordinace praktických lékařů v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina“. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města.  
 
777  
Uzavření dodatku č. 1 dohody o provedení technického zhodnocení budovy č. p. 462 na 
pozemku p. č. 1191 a budovy č. p. 206, na pozemku p. č. 430 obojí v k. ú. Bílina mezi městem 
Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jejímž předmětem je zhodnocení 
výše uvedených budov a revitalizace kotelny, včetně topného kanálu. Dodatkem se upravuje 
předmět technického zhodnocení o pavilon A, přičemž rámec finančních prostředků se 
nemění. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
    

778  
Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti města 
Bíliny městskou autobusovou dopravou mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 
ARRIVA TEPLICE, s. r. o., jako dopravcem. Předmětem dodatku je změna platnosti smlouvy, 
a to od 01.01.2015 do 31.10.2015. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 

779  
Rozhodnutí zadání zakázky veřejné služby v přepravě cestujících, městské autobusové 
dopravě, provozovateli přímým zadáním, v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných 
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
780  
Zveřejnění informací týkajících se uzavření smlouvy o veřejné službě v přepravě cestujících, 
městské autobusové dopravě, která bude uzavírána přímým zadáním podle zákona 
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 7 odst. 2 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 z 23.10.2007, o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 
a č. 1107/70. Rada města pověřuje Josefa Horáčka, starostu města Bílina, podpisem žádosti 
o zveřejnění informace v Úředním věstníku Evropské unie. 
 
781  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 ul. 5. května 268 s paní Andreou Hamouzovou, na dobu 
určitou jednoho roku. 
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782  
Nabídku spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v režimu vzdálené podpory. 
 
783  
Úpravu platu paní Halce Žáčkové – ředitelce Kulturního centra Kaskáda v Bílině, příspěvková 
organizace, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.09.2014. 

 
 

III. souhlasí  
 
784  
S převedením částky ve výši 300.000 Kč z rezervního fondu Městských technických služeb 
Bílina do fondu investičního, a to na úpravu povrchu (fasády) střediska veřejné zeleně 
v ul. Nemocniční, č. p. 196, Bílina. 
 
785  
Se zapojením ZŠ Aléská do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
s názvem „Pracujeme s novými technologiemi“.  
 
 

IV. potvrzuje 
 
786  
Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D. a pana Pavla Prchala ve funkci člena školské rady při Základní 
škole Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, Ing. Ladislava Kvěcha a paní 
Martinu Fialovou ve funkci člena školské rady při Základní škole Bílina, Za Chlumem 524, 
okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Zdeňka Rendla a Mgr. René Štěpánka ve funkci 
člena školské rady při Základní škole Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková 
organizace, a to na funkční období let 2014–2017. 
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
 
787  
Část usnesení č. 111 z 19. června 2014, kterým byl schválen záměr prodeje části pozemku 
p. č. 197 o výměře cca 50 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá 
na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku; viz usnesení č. 822. 
 
788  
Usnesení č. 99 z 19. června 2014, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Bílina jako prodávajícím a panem Liborem Tannertem jako kupujícím, kdy předmětem 
smlouvy byl prodej pozemku p. č.  12/7 o výměře 90 m2 odděleného z pozemku p. č. 12/1 dílu 
b) a z pozemku p. č. 12/7 dílu d) k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2746-53/2014 
za kupní cenu 390 Kč/m2, tj. 35.100 Kč; viz usnesení č. 800. 
 
789  
Usnesení č. 100 z 19. června 2014, kterým bylo schváleno uzavření směnné smlouvy mezi 
městem Bílina a panem Jiřím Ježkem, kdy předmětem smlouvy je dle geometrického plánu č. 
1791-588/2003 směna pozemku p. č. 1630/89 o výměře 1 369 m2 odděleného z pozemku p. 
č. 1630/94 za  p. č. 1630/90 o výměře 753 m2 odděleného z pozemků p. č. 1630/85, p. č. 
163/86 a p. č. 1630/94 a pozemek p. č. 1630/95 vše v k. ú. Bílina. Viz usnesení č. 801. 
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VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
790  
Rozpočtovou změnu č. 133/2014 – přijetí finanční dotace z Operačního programu životního 
prostředí na akci „Hřbitov Bílině – obnova zeleně“ ve výši 193.000 Kč. 
 
791  
Rozpočtovou změnu č. 147/2014 – přijetí státní dotace na meliorační činnost ve výši 5.900 Kč 
pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
 
792  
Rozpočtovou změnu č. 149/2014 – přijetí neinvestiční účelové dotace z Programu prevence 
kriminality na víkendové pobyty a tábor OSPOD ve výši 211.000 Kč.  
 
793  
Rozpočtovou změnu č. 151/2014 – přijetí dotace ve výši 175.000 Kč na program Podpora 
terénní práce pro rok 2014 – Společně proti překážkám. 
 
794  
Rozpočtovou změnu č. 153/2014 – přijetí finanční dotace z Operačního programu životního 
prostředí na akci „Sanaci skalního masivu v Důlní ulici“ ve výši 4.276.974,60 Kč. 
 
795  
Rozpočtovou změnu č.154/2014 – navýšení finančních prostředků rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic ve výši 2.972.000 Kč na předfinancování akce spolufinancované 
z dotačního titulu „Zateplení plavecké haly“. 
 
796  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Vladimírou 
Baumgartnerovou jako kupující ideální poloviny pozemku p. č. 1059 o celkové výměře 234 m2 
a panem Robertem Schönem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 1059 o celkové 
výměře 234 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 46.800 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
797  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Stanislavem 
a Hanou Holubovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1194/90 
o výměře 972 m2 odděleného z pozemku p. č. 1194/27 k. ú. Bílina na základě geometrického 
plánu č. 2768-299/2014 za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 194.400 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.   
 
798  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Aloisem a Michaelou 
Kružíkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1636/429 o 
výměře 13 m2 odděleného z pozemku p. č. 1636/95 k. ú. Bílina na základě geometrického 
plánu č. 2767-50/2014 za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 1.690 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.   
 
799  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Bílina jako převodcem a Ústeckým 
krajem se sídlem v Ústí nad Labem, Velká hradební 3118/48 jako nabyvatelem, 
kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p. č. 259/2 o výměře 84 m2. Podpisem 
smlouvy o bezúplatném převodu doporučuje pověřit starostu města.  
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800  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Liborem Tannertem 
jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 12/7 o celkové výměře 90 m2 a paní Petrou 
Hájovskou jako kupující ideální poloviny pozemku p. č. 12/7 o celkové výměře 90 m2 
odděleného z pozemku p. č. 12/1 a p. č. 12/7 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 
2746-53/2014 za kupní cenu 390 Kč/m2, tj. 35.100 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města.   
 
801  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a panem Jiřím Ježkem, kdy předmětem 
smlouvy je dle geometrického plánu č. 1791-588/2003 směna pozemku p. č. 1630/89 o výměře 
1 369 m2 odděleného z pozemku p. č. 1630/94 za část p. č. 1630/90 díl „a“ o výměře 339 m2 
odděleného z pozemku p. č. 1630/86, část p. č. 1630/90 díl „b“ o výměře 298 m2 odděleného 
z pozemku p. č. 1630/85 a pozemek p. č. 1630/95 vše v k. ú. Bílina. Podpisem směnné 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
802  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Dietmarem 
a Jarmilou Čtrnáctými jako kupujícími ideální poloviny pozemku p. č. 927/24 o celkové výměře 
23 m2, panem Michalem Sloukou jako kupujícím ¼ pozemku p. č. 927/24 o celkové výměře 23 
m2 a paní Petrou Sloukovou jako kupující ¼ pozemku p. č. 927/24 o celkové výměře 23 m2 
za celkovou kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.760 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města.    
 
803  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Janou Kotyzovou jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/42 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina 
za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.640 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města.  
 
804  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Pavlínou Zemanovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/43 o výměře 22 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.640 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.  
 
805  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jaroslavem Matysem 
jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 2219/22 o celkové výměře 20 m2 a panem 
Vlastimilem Rojíkem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 2219/22 o celkové výměře 
20 m2 za celkovou kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 2.200 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města.    
 
806  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jiřím a Vilmou 
Bílkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 
2219/25 o celkové výměře 19 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 1.045 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
807  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Ludvíkem Kutákem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 2219/28 
o celkové výměře 19 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 1.045 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
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808  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Petrem Šímou jako 
kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 2219/31 o celkové výměře 19 m2, paní Alenou 
Voleníkovou jako kupující 1/6 pozemku p. č. 2219/31 o celkové výměře 19 m2, panem Petrem 
Mokrým jako kupujícím 1/6 pozemku p. č. 2219/31 o celkové výměře 19 m2 a panem 
Miroslavem Šírem jako kupujícím 1/6 pozemku p. č. 2219/31 o celkové výměře 19 m2 za 
celkovou kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 2.090 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.   
 
809  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Zbyňkem a Zdeňkou 
Královými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2219/37 o výměře 
19 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 2.090 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města.  
 
810  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Petrem a Evou 
Hlavničkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2219/39 
o výměře 18 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
811  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Františkem 
Chrenščem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/146 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.  
 
812  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Zbyňkem a Zdeňkou 
Královými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/46 o výměře 
23 m2, p. č. 23/56 o výměře 22 m2, p. č. 23/163 o výměře 23 m2 a p. č. 23/207 o výměře 24 m2 
vše k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 8.280 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
813  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Zbyňkem a Helgou 
Královými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/210 o výměře 
24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.160 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
814  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností ČEZ 
Teplárenská, a. s., se sídlem v Říčanech, Bezručova 2212/30 jako kupujícím, kdy předmětem 
smlouvy je prodej pozemku p. č. 336/9 o výměře 1301 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, pozemku 
p. č. 937/50 o výměře 448 m2 za kupní cenu 275 Kč/m2, pozemku p. č. 1636/38 o výměře 957 
m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, pozemku p. č. 1636/45 o výměře 953 m2 za kupní cenu 275 
Kč/m2, pozemku p. č. 1636/92 o výměře 429 m2 za kupní cenu 200 Kč/m2, pozemku p. č. 
1683/138 o výměře 257 m2 za kupní cenu 120 Kč/m2 vše k. ú. Bílina a pozemku p. č. 380/57 
o výměře 1504 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, pozemku p. č. 380/58 o výměře 751 m2 za kupní 
cenu 130 Kč/m2 vše k. ú. Bílina – Újezd. Celková kupní cena činí 1.088.605 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
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815  
Prodej pozemku p. č. 1191 o výměře 559 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti č. p. 462 v ulici Teplická, Bílina, formou obálkové metody s vyvolávací cenou 
stanovenou znaleckým posudkem 1.500.000 Kč.  

 
816  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1630/2 o výměře 46 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 20 Kč/m2 
s předkupním právem pro Základní organizaci č. 6 Českého zahrádkářského svazu Chlum, 
Bílina.    
 

817  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1826/12 o výměře 6 m2 a p. č. 1825/2 o výměře 7 m2 vše 
k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2.   
 
818  
Záměr prodeje pozemku p. č. 92/2 o výměře 97m2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 275 Kč/m2.   
 
819  
Záměr prodeje pozemku p. č. 269/252 o výměře 153 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2.  
 
820  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1748/1 o výměře cca 55 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
200 Kč/m2  s tím, že si žadatel nechá na své náklady zpracovat geometrický plán na oddělení 
pozemku. p. č. 1748/1 o výměře cca 55 m2 k. ú. Bílina. 
 
821  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 140/2 o výměře cca 1 m2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 
275 Kč/m2.  
 
822  
Záměr prodeje pozemku p. č. 197 o výměře 119 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2. 
 
823  
Záměr prodeje ideální poloviny pozemku p. č. 2219/18 o celkové výměře 20 m2 a ideální 
polovinu pozemku p. č. 2219/28 o celkové výměře 19 m2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 
110 Kč/m2. 
 
824  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1470/6 o   výměře 20 m2, p. č. 1470/14 o výměře 29 m2, ideální 
poloviny p. č. 1636/158 o celkové výměře 22 m2, ideální poloviny p. č. 1636/170 o celkové 
výměře 22 m2, p. č. 1636/186 o výměře 25 m2, ideální poloviny p. č. 1636/187o celkové výměře 
22 m2, p. č. 1636/235 o výměře 22 m2 a p. č. 1636/268 o výměře 24 m2 vše k. ú. Bílina za kupní 
cenu 130 Kč/m2. 
 
825  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/172 o  výměře 22 m2k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
90 Kč/m2. 
 
826  
Záměr prodeje pozemku p. č. 401/82 o výměře 32 m2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 
130 Kč/m2. 
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827  
Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu s názvem „Konsolidace IT města Bíliny“ 
vedeným pod registračním číslem CZ.1.06/2.1.00/22.09362. Podpisem podmínek rozhodnutí 
o poskytnutí dotace doporučuje pověřit starostu města. 
 
828  
Přijetí dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci „Zvyšování 
kvality základního vzdělávání na Bílinsku“, Rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo 
č. 15/46/1.1/2014  ve výši 11.853.559,60 Kč, včetně podmínek daných tímto rozhodnutím. 
 
829  
Uzavření dohody o partnerské spolupráci mezi městem Bílina a polskou obcí Jaraczewo. 
Podpisem dohody doporučuje pověřit starostu města. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t  
 
 
830  
Žádost manželů Marka a Mileny Tapšíkových  o prodej pozemku p. č. 1980/1 o výměře 304 m2 
k. ú. Bílina.   
 
831  
Žádost pana Uroše Kukolje o prodej části pozemku p. č. 1194/26 o výměře cca 1310 m2 k. ú. 
Bílina. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t 
 
 
832  
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014 – Požární řád města, dle předloženého návrhu. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
833  
Vyúčtování hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. pololetí roku 2014. 
 
834  
Nabídku na odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti 605/61200 na bytovém domě 
čp. 752 – 756, Sídliště Za Chlumem, Teplické Předměstí, Bílina, a pozemku p. č. 1638 k. ú. 
Bílina odpovídající bytové jednotce č. 6/754  za kupní cenu 289.000 Kč s tím, že o odkoupení 
nabízeného podílu nemá zájem.  
 
835  
Nabídku na odkoupení stavby garáže umístěné na pozemku p. č. 2219/8 k. ú. Bílina, ul. Důlní 
za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem s tím, že o odkoupení nabízené stavby nemá 
zájem.  
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X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z r u š i t 
 
 
836  
Usnesení č. I/260 z 12. prosince 2013, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Bílina jako prodávajícím a společností Zámečnictví PROFEKO, s. r. o., se sídlem 
v Bílině, Za Chlumem 772, jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemků p. č. 
2231 o výměře 133 m2, p. č 2232 o výměře 178 m2, p. č. 2233/1 o výměře 271 m2 a p. č. 
2233/2 o výměře 21 m2 vše k. ú. Bílina, za kupní cenu 145 Kč/m2, tj. 87.435 Kč, a to z důvodu 
nedodržení 6 měsíční lhůty stanovené pro uhrazení kupní ceny a podpisu smlouvy. 

 
 

XI. rozhodla 
 
 
837  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava podlahy 
velké tělocvičny v ZŠ Aleská 270, Bílina“ společnosti Podlahářství Sládek Pavel, Chomutov. 
 
838  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava výtahu 
v městském bytovém domě Tyršova 320, Bílina; vč. zpracování projektové dokumentace“ 
společnosti Výtahy Vaněrka, s. r. o. 
 
 

XII. bere na vědomí 
 
 
839  
Splnění usnesení rady města č. 463 z 28.05.2014, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním zpracování projektové 
dokumentace na vybudování parkoviště a osvětlení v areálu bývalých kasáren.  
 
840  
Informaci vedoucího stavebního úřadu ohledně objektu bývalé Seby. 
 
841  
Žádost společnosti ČEZ Distribuce týkající se stavební připravenosti pro zasíťování lokality 
Újezd pro budoucí rodinné domy a zároveň schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o připojení 
nového odběrného místa 4120508142, Bílina, Újezd, Jižní, ppč. 411/1,4, k NN, kterým se 
posouvá termín stavební připravenosti na rok 2015. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města. 
 
842  
Postup odboru nemovitostí a investic při řešení žádosti WAMB, s. r. o., a ukládá tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic prověřením havarijního 
stavu v Hotelu U Lva a jeho případným odstraněním.    Taj. (ONI) – ihned  
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RADA MĚSTA 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 
 

I. schvaluje 
 
843  
Uzavření smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání – kabiny pro hokejové mužstvo na 
zimním stadionu v Bílině, mezi společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., Bílina, 
jako nájemcem a SK HC Draci Bílina, o. s., jako podnájemcem. Podpisem smlouvy pověřuje 
jednatele společnosti.  
 
844  
Uzavření smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání – pěti kabin pro hokejové mužstvo 
na zimním stadionu v Bílině, mezi společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
Bílina, jako nájemcem a HC Draci Bílina, o. s., jako podnájemcem. Podpisem smlouvy 
pověřuje jednatele společnosti.  
 
 

II. souhlasí 
 
845  
S úpravou základních mezd zaměstnancům společnosti Rekreační a sportovní zařízení, 
s. r. o., Bílina, navýšením v celkovém objemu o 25.000 Kč, dle návrhu jednatele společnosti.  
 
 

 
RADA MĚSTA 

 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina  
 
 

I. schvaluje 
 
846  
Investiční akci „Náhradní zdroj Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina“ a pověřuje 
jednatele společnosti, RNDr. Jaroslava Herzingera, zabezpečením její realizace dle projektové 
dokumentace.  
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r.  
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r.  
místostarosta města 

 


