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R A D A   M Ě S T A   B Í L I N Y 
 

Usnesení z 13. schůze v roce 2008, konané dne 11. června 2008 
 

 
Usnesení s termínem č.: 
546 taj.  ihned 390 taj. 31. 08. 
391 taj. 30. 06. 70 MTSB 17. 09.  
524 taj. (ONI) 16. 07.  523 taj. (OŠaK) 17. 09.  
                                                
Trvalá usnesení č.: 
607/03 MTSB  měsíčně předkládat vyhodnocení skládky Chotovenka 
1142/03 ONI  prověřit před podpisem nájemní smlouvy, zda-li není žadatel dlužníkem 

179/04 OŽP  při hromadném kácení stromů informovat radu města  
2/06  SÚ  provádět 1x za rok kontrolu estet. udržování plotů v sídlišti SHD 

326/06  taj.,TS,MěP  čtvrtletně předkládat přehled o uhrazených platbách od 50 000,- Kč 

273/07  MTSB  postupně nahrazovat litinové kanalizační vpustě tvrzeným plastem 

274/07 MěP  kontrola dopr. značení u ZŠ na PP I, z důvodu ničení chodníků vozidly 

1045  taj. (VO) postupně doplňovat pasportizaci, včetně propojení s odbory a org. 

1087  taj. (ŠaK) čtvrtletně předkládat přehled čerpání všech fondů přísp. organizací 

1088  taj. (ONI) pololetně předkládat přehled energ. nákl. v pavilonech 1 a 5 na TP 

 
Splněná usnesení č.: 438, 469, 470, 510, 514 

________________________________________________________________________________________  
  

RRAADDAA  MMĚĚSSTTAA  
 

II..  uukkllááddáá  
 
523  
Tajemníkovi městského úřadu předložit vedení městského hřbitova seznam historicky 
důležitých osob pro město Bílina s tím, že o případném rušení hrobu na městském hřbitově 
některé z těchto osob, bude rada města informována.  Taj (OŠaK) – 17. 09.   
 
524  
Tajemníkovi městského úřadu prověřit možnost umístění veřejného osvětlení ve spojovací 
ulici Kmochova a Aléská, podél plotu ZŠ Praktická.  Taj (ONI) – 16. 07. 
 

  

IIII..  sscchhvvaalluujjee  
 
 
525  
Rozpočtovou změnu č. 59/2008 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
na platby vodného a stočného pro Klub důchodců I.  
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526  
Rozpočtovou změnu č. 68/2008 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
na dopravu pro Klub důchodů I.  
 
527  
Rozpočtovou změnu č. 62/2008 - přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
10.530,- Kč pro Lesy ČR, s. p. Velemín.  
 
528  
Rozpočtovou změnu č. 63/2008 – uzavření smluv o poskytnutí dotace z Programu podpory 
společenských a zájmových organizací mezi městem Bílina a Mysliveckým sdružením Bořeň 
Bílina ve výši 10.000,- Kč, s Gymnáziem Bílina ve výši 8.000,- Kč a dále navýšení rozpočtu 
DDM Bílina o 15.000,- Kč, KC Kaskáda – šachový klub o 10.000,- Kč, ZŠ Lidická o 20.000,- Kč, 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro Klub důchodců II. o 10.000,- Kč.  
 
529  
Rozpočtovou změnu č. 64/2008 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z  rezervy rady města 
mezi městem Bílina a Tělocvičnou jednotou Bílina na oblastní přebor ČOS ve florbalu v Praze, 
na pořízení jednotných dresů a dále na jízdné a ubytování, ve výši 16.000,- Kč.   

 
530  
Rozpočtovou změnu č. 65/2008 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda z Programu podpory kultury 
a literárního fondu v celkové výši 30.000,- Kč, na „Letní taneční setkání“, dle návrhu komise 
pro školství, kulturu a sport.  

 
531  
Rozpočtovou změnu č. 75/2008 - přesun finančních prostředků na výměnu oken v objektu 
knihovny v ulici M. Švabinského v Bílině.  
 
532  
Rozpočtovou změnu č. 77/2008 - finanční dar ve výši 3 000,- Kč pí. Miluši Hojdové – 
jednatelce Českého svazu bojovníků za svobodu ZO Bílina, který bude využit na činnost 
organizace.  
 

533  

Rozpočtovou změnu č. 78/2008 – navýšení rozpočtu finančního odboru na vložení 
peněžitého vkladu do o. p. s. Bílinské lázně, ve výši 20.000,- Kč.  
 
534  
Záměr poskytnutí finanční dotace Fotbalové škole Bílina na zajištění dopravy družstva 
starších žáků na přebor republiky neligových družstev v Přerově, ve dnech 20. - 22. 6. 2008.  
 
535  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, ul. Za Chlumem 753 s paní Janou Palečkovou, na dobu 
určitou jednoho roku.  
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536  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, ul. Tyršova 320/10, kategorie „rezerva města“ s paní 
Renatou Ponocnou, na dobu určitou 6 + 6 měsíců.  
 
537  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Danielou Cinovou na byt v azylovém domě, v Důlní ulici.   
 

538  
Uzavření nájemní smlouvy na byt v domě se soustředěnou pečovatelskou službou s panem 
Zdeňkem Medkem.  
 
539  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2093/3 o výměře cca 180 m2 k. ú. Bílina za 
účelem zajištění vjezdu k rodinnému domu a parkování.  
 
540  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2093/3 o výměře cca 30 m2 k. ú. Bílina za 
účelem zajištění parkování a otáčení vozidel k rodinnému domu čp. 432 p. Markétě Štětkové.  
 
541  
Pronájem části pozemkové parcely č. 1636/12  o výměře cca 90 m2 za účelem zřízení 
odpočinkové zahrady. Nájemcem je pan Čapek Miroslav, bytem v Bílině, Za Chlumem 792. 
Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina.  
 
542  
Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu pozemkových parcel č. 12/4, 12/5, 12/12 
v k. ú. Bílina, jejímž předmětem je provoz prodejny potravin. Dodatkem se mění původní 
nájemce Plus Discount s. r. o., na nového nájemce Plus Nemovitosti s. r. o. s tím, že všechna 
práva a povinnosti přecházejí na nového nájemce.  
 
543  
Uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí na pronájem parcely č. 581/2  o výměře 716 m2 a 
parcely č. 581/6 o výměře 1.012 m2 oddělené GP č. 2224-982/2008 z parcely č. 581/1 vše 
k. ú. Bílina. Smlouva se uzavírá mezi Městem Bílinou jako nájemcem a SK SIAD Bílina se 
sídlem v Bílině, ul. Komenského 41/6, PSČ 418 01 jako pronajímatelem. Zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými.   
 
544  
Mimořádnou odměnu ředitelce Městských technických služeb Bílina.   
 
545  

Mimořádnou odměnu ředitelům příspěvkových organizací, dle návrhu odboru školství a 
kultury.  
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546  
Zapůjčení pěti paré projektové dokumentace na rekonstrukci lázní Bílina Kyselka společnosti 
Via Vitae o. p. s. s tím, že ukládá tajemníkovi městského úřadu připravit smlouvu o výpůjčce 
s výší smluvní ceny ve výši 200.000,- Kč.    Taj – ihned   

  

IIIIII..  zzaammííttáá  
 
 
547  
Žádost ZŠ Lidická o změnu smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku do konce roku 2008.  
 
548  
Žádost manželů Aleny a Petra Arpášových o finanční příspěvek na opravu fasády domu č. p. 
14/12. Dotace na opravu fasády tohoto objektu již byla poskytnuta spoluvlastníkům.   
 

549  
Žádost paní Gizely Tokárové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
550  
Žádost pana Ing. Jaromíra Seidla o pronájem části pozemkové parcely č. 1683/154 v k. ú. 
Bílina.  
 

IIVV..  ooddvvoolláávváá  
 
551  
Ing. Karla Matušku z lázeňské komise, na vlastní žádost.  
 
 

VV..  jjmmeennuujjee  
 
552  
Pana Pavla Košťála předsedou lázeňské komise.  

 
VVII..  rroozzhhooddllaa  

 
553  
Vypsat výběrová řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 pro akce: 
a) «Vybavení dvou klasických učeben a dvou učeben výpočetní techniky školním nábytkem» 

v ZŠ Za Chlumem 
b) «Vybavení dvou tříd interaktivním systémem» v ZŠ Za Chlumem  
c) «Oprava fasády štítu Wolkerova 73, Bílina»  
d) «Oprava částí komunikací v k. ú. Bílina»  
e) «Provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizace dle pokynů» pro objekty ve správě 

města Bílina.  
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554  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 pro akci 
«Provádění zámečnických prací dle pokynů»  pro objekty ve správě města Bílina. 
 
555  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 pro akci: «Vnitřní 
vybavení MŠ M. Švabinského 668» s tím, že hodnocení nabídek bude probíhat dle kritérií: 

- cena celkem bez DPH a vč. DHP, váha 50 % 
- termín plnění, váha 40 % 
- další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 10 %  

 
556  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 pro akci: 
«Provádění plynoinstalačních prací vč. revizí odběrného plynového zařízení dle pokynů» pro 
objekty ve správě města Bílina s tím, že hodnocení nabídek bude probíhat dle kritérií: 

- hodinová sazba provádění prací v Kč vč. DPH, včetně dopravy, váha 50 % 
- držení pohotovostí o svátcích, ve dnech pracovního klidu a volna, váha 40 % 
- další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 10 %  

 
557  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 pro akci: 
«Provádění vodoinstalačních prací dle pokynů» pro objekty ve správě města Bílina s tím, že 
hodnocení nabídek bude probíhat dle kritérií: 

- hodinová sazba provádění prací v Kč vč. DPH, včetně dopravy, váha 50 % 
- držení pohotovostí o svátcích, ve dnech pracovního klidu a volna, váha 40 % 
- další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 10 %  

 
558  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Rozšíření osvětlení přechodu pro chodce – 
Pražská – Bořeňská», dle Směrnice č. 04/2007, čl. VIII. odst. 5, firmě Tejček Stanislav - 
ELEKTROSERVIS Bílina, jako specializovanou zakázku. 
 

559  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Pořízení 33 ks licencí Microsoft pro členy 
SMO ČR» dle Směrnice č. 04/2007, čl. VIII odst. 5, firmě DIGI TRADE s.r.o., jako 
specializovanou zakázku.  
 
560  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Rekonstrukce komunikace a odvodnění v 
ulici Tyršova, Bílina»  jedinému uchazeči a to firmě SSŽ a.s. závod Ústí nad Labem.  
 

561  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Oprava části komunikace v areálu HNsP, 
Bílina»  jedinému uchazeči a to firmě SSŽ a.s. závod Ústí nad Labem.  
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562  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «Služby útulku pro psy a 
kočky» jedinému uchazeči a to firmě Kubalík David – Útulek pro opuštěná zvířata Louny - 
Jimlín.  
 
563  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «Malování 
prostor ZŠ Aléská» je nabídka firmy Kunšta Miroslav Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy 
Löv Pavel Bílina.  
 
564  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «Oprava 
chodníku v ulici 5. května, Bílina» je nabídka firmy Žejdlík Josef Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy METALL QUATRO s.r.o. Most.  
 
565  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «Oprava 
chodníku v ulici Jakoubkova, Bílina» je nabídka firmy Žejdlík Josef Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy Bezold Petr Bílina.  
 
566  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «Oprava 
přístupového chodníku v ulici Kpt. Jaroše, Bílina» je nabídka firmy Žejdlík Josef Bílina. Druhou 
v pořadí je nabídka firmy Bezold Petr Bílina.  
 
567  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «Oprava 
cesty na hřbitově v Bílině» je nabídka firmy Žejdlík Josef Bílina. Druhou v pořadí je nabídka 
firmy Bezold Petr Bílina.  
 
568  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č.04/2007 na akci «Oprava 
spojovacího chodníku v ulici Aléská – Kmochova, Bílina» je nabídka firmy Bezold Bílina.  
Druhou v pořadí je nabídka firmy Žejdlík Bílina.  
 
569  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «Oprava 
chodníku v ulici Mírová, Bílina» je nabídka firmy Bezold Petr Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy Arpáš Petr s.r.o.  Bílina.  
 
570  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «Výměna 
oken v objektu knihovny v ulici M. Švabinského, Bílina» je nabídka firmy Idealfenster a.s. 
Chudeřice. Druhou v pořadí je nabídka firmy METALL QUATRO s.r.o. Most.  
 
 



Usnesení RM z 11. června 2008   7 

 

571  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «Provádění 
klempířských a pokrývačských prací dle pokynů» je nabídka firmy H.P.M. Servis s.r.o. Most. 
Druhou v pořadí je nabídka firmy Ballý Jiří Hostomice.  
 
572  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «Provádění 
elektroinstalačních prací a revizí elektroinstalačních zařízení dle pokynů» je nabídka firmy 
Tejček Stanislav ELEKTROSERVIS Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy Šimánek – 
ELEKTROTEAM Litoměřice.  
 
573  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «Provádění 
truhlářských prací dle pokynů» je nabídka firmy Gröschel Josef Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy TRUNN s.r.o. Bílina.  
 
574  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «Provádění 
zednických a obkladačských prací dle pokynů» je nabídka firmy Žejdlík Josef Bílina. Druhou v 
pořadí je nabídka firmy Tejček Stanislav Bílina.  
 
575  
Zrušit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «ZŠ Lidická – výměna 
radiátorů»  
 
576  
Zrušit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Opravy odběrného plynového zařízení - 
bytový dům Za Chlumem č. p. 752 - 756/3, Bílina»  
 
577  
Zrušit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Opravy odběrného plynového zařízení - 
bytový dům Za Chlumem č. p. 751/21, Bílina». 
 
578  
Zrušit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Opravy odběrného plynového zařízení - 
bytový dům Havířská č. p. 582 a 583, Bílina»  
 
579  
Zrušit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Provádění zámečnických prací dle pokynů».   
 
580  

Zrušit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «Oprava 
vzduchotechniky v ZŠ Za Chlumem, Bílina».  
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VVIIII..  pprroojjeeddnnaallaa  aa  ddooppoorruuččuujjee  zzaassttuuppiitteellssttvvuu  mměěssttaa      ss  cc  hh  vv  áá  ll  ii  tt  
 
 
581  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a HC Draci Bílina, o. s., ve výši 
200.000,- Kč na pronájem ledové plochy v období září - prosinec 2008 a zároveň doporučuje 
ke schválení rozpočtovou změnu č. 66/2008.  
 
582  
Rozpočtovou změnu č. 60/2008 - přesuny v rámci schváleného rozpočtu v kapitole 77.  
 
583  

Rozpočtovou změnu č. 67/2008 - přesuny v rámci schváleného rozpočtu v kapitole 77 na akci 
oprava a odvodnění komunikace v Tyršově ulici.  
 
584  
Žádost pana Jana Bezuchy o prominutí úroků z prodlení ve výši 50 % 19.319,50 Kč (15 % 
z dlužné částky od 19. 3. 1997 do zaplacení), za pronájem nebytových prostor, Pivovarské 
náměstí č. 1 – bývalá prodejna nápojů.  
 
585  
Rozpočtovou změnu č.  76/2008 - přesuny v rámci schváleného rozpočtu v kapitole 77 na 
akci rekonstrukce MŠ Švabinského.  
 
586  
Čerpání dotací v celkové výši 20.400.000,- Kč na akci „Lávka přes řeku Bílinu a silnici I/13“, 
před jejich přijetím.  
 

587  
Návrh na pořízení územního plánu - Doplněk č. 2.  
 

588  

Prodej pozemkové parcely č. 144/4 o výměře 88 m2  k. ú. Bílina, za kupní cenu 250,- Kč/m2, 
tj. 22.000,- Kč, za účelem zřízení zahrádky. Kupujícími jsou manželé Milan a Martina 
Vondráčkovi, bytem v Bílině, Na Zámku 96.    
 
589  
a) prodej ideální části parcely č. 1636/303 v rozsahu podílu 716/3476 odpovídající bytové 

jednotce č. 0897/001 v ul. Studentská čp. 897. Kupujícími jsou manželé Vladislav a Jana 
Šťastných, bytem v Bílině, Studentská čp. 897. 

b) prodej ideální části parcely č. 1636/303 v rozsahu podílu 598/3476 odpovídající bytové 
jednotce č. 0897/0021 v ul. Studentská čp. 897. Kupujícími jsou manželé František a 
Františka Englerovi, bytem v Bílině, Studentská čp. 897. 

c) prodej ideální části parcely č. 1636/303 v rozsahu podílu 424/3476 odpovídající bytové 
jednotce č. 0897/003 v ul. Studentská čp. 897. Kupující je paní Jiřina Říhová, bytem 
v Bílině, Studentská čp. 897. 
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d) prodej ideální části parcely č. 1636/303 v rozsahu podílu 716/3476 odpovídající bytové 
jednotce č. 0897/004 v ul. Studentská čp. 897. Kupující je paní Eva Bínová, bytem v Bílině, 
Studentská čp. 897. 

e) prodej ideální části parcely č. 1636/303 v rozsahu podílu 598/3476 odpovídající bytové 
jednotce č. 0897/005 v ul. Studentská čp. 897. Kupujícími jsou manželé František a Jana 
Edelmannovi, bytem v Bílině, Studentská čp. 897. 

f) prodej ideální části parcely č. 1636/303 v rozsahu podílu 424/3476 odpovídající bytové 
jednotce č. 0897/006 v ul. Studentská čp. 897. Kupující je pan Ing. Jiří Laibl, bytem 
v Bílině, Pivovarská 695. 

 

590  
Záměr prodeje parcely č. 336/53 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 211 m2 k. ú. Bílina 
nacházející se pod čp. 234 ul. Aléská, parcely č. 336/54 (zastavěná plocha a nádvoří) o 
výměře 210 m2 k. ú. Bílina nacházející se pod čp. 235 ul. Aléská a parcely č. 336/55 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 210 m2 k. ú. Bílina nacházející se pod čp. 236 ul. 
Aléská.  
 
591  

Záměr prodeje parcely č. 23/52 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 65,-
Kč/m2.  
 
592  
Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2372/169 o výměře cca 1.500 m2 k. ú. Bílina, za 
kupní cenu 100,- Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vypracovat geometrický 
plán pro rozdělení pozemku.  
 

593  

Záměr prodeje části pozemkové parcely (v areálu bývalé ZŠ Teplické Předměstí u pavilonu 
č. 2) č. 1683/96 o výměře cca 1200 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 125,- Kč/m2, s tím, že si 
žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku.  
 

594  

Záměr prodeje části pozemkové parcely (v areálu bývalé ZŠ Teplické Předměstí u pavilonu 
č. 3) č. 1683/96 o výměře cca 1200 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 125,- Kč/m2, s tím, že si 
žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku.  
 
595  
Záměr prodeje části parcely č. 1748/1 o výměře cca 55 m2 a části parcely č. 1758/1 o výměře 
cca 20 m2 obě k. ú. Bílina, za kupní cenu 150,- Kč/m2, s tím, že si žadatel nechá na vlastní 
náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku.    
 
596  

Záměr prodeje části parcely č. 2165 o výměře cca 800 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 100,- 
Kč/m2, s tím, že si žadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení 
pozemku.  
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597  
Záměr prodeje části parcely č. 269/1 o výměře cca 60 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 150,- 
Kč/m2, s tím, že si žadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení 
pozemku.   
 
598  

Záměr bezplatného převodu parcel č. 12/12 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 
532 m2, č. 12/21 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 291m2, č. 13/2 (vodní 
plocha – koryto vodního toku umělé) o výměře 217 m2, části parcely č. 1186/2 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výměře cca 680 m2 a část parcely č. 1727/82 (ostatní plocha 
– ostatní komunikace) o výměře cca 80 m2 vše k. ú. Bílina po dobu výstavby okružní 
křižovatky s tím, že si žadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 
oddělení pozemku.  
 
599  

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene spočívající ve strpění 
umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (kabelová smyčka a pilíř hlavní 
domovní skříně nízkého napětí) dle přiloženého snímku. Nemovitost, k níž se věcné břemeno 
vztahuje, je část parcely č. 861/631 a část parcely č. 861/637 obě k. ú. Bílina – Újezd. Věcné 
břemeno bude zřízeno za úplatu, a to formou jednorázové úhrady v částce 1000,-- Kč bez 
DPH. Smlouva se uzavírá mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene a Městem Bílinou 
jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene. Zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými.   
 
600  
Závěrečný účet města v souladu se zněním § 17 zákona 250/2000  odst. 7, písm. b) 
s výhradami a přijmout opatření k odstranění nedostatků (viz příloha zprávy auditora). 
 
601  
Rozpočtovou změnu č. 61/2008 - přijetí dotace na II. etapu Komunitního plánování, ve výši 
621.121,- Kč.  

 
602  

Rozpočtovou změnu č. 69/2008 - přijetí účelové dotace ve výši 545.977,- Kč na činnosti 
vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 
 
603  
Rozpočtovou změnu č. 70/2008 - přijetí finančního příspěvku ve výši 35.000,- Kč na činnost 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů.  
 
604  
Rozpočtovou změnu č. 71/2008 - přijetí dotace ve výši 4.000.000,00 Kč na dávky sociální 
péče – příspěvky v hmotné nouzi a příspěvky pro zdravotně postižené. 
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605  
Rozpočtovou změnu č. 72/2008 - přijetí dotace ve výši 5.354.000,- Kč na dávky sociální péče 
– příspěvek na péči. 
 
606  
Rozpočtovou změnu č. 73/2008 – uzavření smlouvy o přijetí daru mezi městem Bílina a 
společností Jaroslav Třešňák – Horova, Teplice, ve výši 100.000,- Kč.  
 
 

VVIIIIII..  pprroojjeeddnnaallaa  aa  ddooppoorruuččuujjee  zzaassttuuppiitteellssttvvuu  mměěssttaa      zz  aa  mm  íí  tt  nn  oo  uu  tt    
 
 
607  
Nabídku firmy VIZAB Security Klášterec nad Ohří na zakoupení detekčního rámu GATE 211 
LCD pro město Bílina.  
 
608  
Nabídku obchodní společnosti VYSTAT s. r. o. na pronájem prostor lékárny v areálu 
nemocnice.  
 
609  
Žádost společnosti INEX INVEST CZ s.r.o.  o snížení kupní ceny na prodej stavby stojící na 
parcelách č. 1729/15 a č. 1729/14 o celkové výměře cca 70 m2 k. ú. Bílina.  
 

610  

Žádost pana Bui Quang Khana o prodej části parcely č. 1194/1 o výměře cca 30 m2 a části 
parcely č. 1683/81 o výměře cca 30 m2 obě k. ú. Bílina.    
 

611  
Žádost pana Josefa Svobody o snížení kupní ceny za prodej části pozemkové parcely 
č. 1683/96  o výměře cca 125 m2 k. ú. Bílina.    
 

612  

Žádost pana Jana Ronge o prodej části parcely č. 1636/12 o výměře cca 50 m2 k. ú. Bílina.  
 
613  
Žádost fotbalového oddílu SK SIAD Bílina o finanční krytí celé rekonstrukce škvárového hřiště 
na hřiště s umělým povrchem III. generace s tím, že město požádá o dotační titul na tuto 
rekonstrukci.  

 
IIXX..  pprroojjeeddnnaallaa  aa  ddooppoorruuččuujjee  zzaassttuuppiitteellssttvvuu  mměěssttaa      vv  yy  dd  aa  tt    

 
 
614  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 01/2008, kterou se vydává Cenová mapa stavebních 
pozemků města Bíliny.  
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XX..  pprroojjeeddnnaallaa  aa  ddooppoorruuččuujjee  zzaassttuuppiitteellssttvvuu  mměěssttaa      uu  ll  oo  žž  ii  tt    
 
 
615  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit vypsání výběrového řízení na projektanta úvodní studie 
zástavby rodinných domků v lokalitě B11, Pražské Předměstí II „Pod Bořní“.  
 

  

XXII..  pprroojjeeddnnaallaa  aa  ddooppoorruuččuujjee  zzaassttuuppiitteellssttvvuu  mměěssttaa      vv  zz  íí  tt      nn  aa      vv  ěě  dd  oo  mm  íí    
 
 
616  
Zprávu o činnosti Městské policie Bílina za rok 2007, včetně doplnění.  
 
617  

Informaci o hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. čtvrtletí roku 2008.  
  

618  
Přehled čerpání neinvestiční dotace na zajištění provozu Ambulantní pohotovostní péče za 
období leden až březen 2008.  

 
619  
Žádost paní Kateřiny Bečičkové o zmírnění pokuty za porušení zákona č. 202/1990 Sb. o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů s tím, že rada ani 
zastupitelstvo města není kompetentní o zmírnění pokuty rozhodnout.  
 
620  
Informaci vedoucího stavebního úřadu ohledně pozemků určených k zástavbě rodinných 
domků v lokalitě B11, Pražské Předměstí II „Pod Bořní“.  
 
621  
Plnění trvalého usnesení č. 272 ze dne 7. 12. 2006, kterým je uloženo tajemníkovi městského 
úřadu předkládat zastupitelům přehled podaných žádostí o dotační tituly a jejich úspěšnost.   
 
622  
Splnění usnesení č. 61, kterým bylo tajemníkovi MěÚ uloženo předložit členům 
zastupitelstva města výzvu a zápis z výběrového řízení, včetně zápisů z rady města, na 
investiční akci „Rybníky Bezovka“.  
 
623  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 171, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo předložit členům zastupitelstva města seznam zájemců o rekonstrukci lázní, se 
kterými bylo jednáno a kterým zájemcům byla poskytnuta exkluzivita.  
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XXIIII..  nneezzaauujjaallaa  ssttaannoovviisskkoo  
 
624  
K vydání Obecně závazné vyhlášky města Bíliny č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství.   
 
 

XXIIIIII..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí    
 
 
625  

Zápis komise pro školství, kulturu a sport ze dne 21. 4. 2008. 
 
626  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 21. května 2008. 
 

627  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o okamžitém odstranění havarijního 
stavu na domovním plynovodu v Domě se soustředěnou pečovatelskou službou, Havířská 
582/27, Bílina, firmou ESOX ETC.  
 

628  
Akceptování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2200811 ze dne 7. 4. 2008, kterým se 
prodlužuje termín dokončení opravy bytu správce koupaliště do 16. 6. 2008 a cena za dílo se 
upravuje na konečnou částku 432.081,85 Kč vč. DPH.  
 
629  
Informace vedoucího stavebního úřadu o zjištěných skutečnostech souvisejících s objektem 
čp. 369 ul. Vítězná v Bílině.  
 
630  
Splnění usnesení č. 438, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic a řediteli 
městské policie uloženo zpracovat vyjádření k příslušným bodům zápisu z jednání komise pro 
životní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 5. května 2008.  
 
631  
Splnění usnesení č. 469, kterým bylo starostovi města uloženo jednat se společností SVS a. s. 
ohledně odpadové kanalizace v Lidické ulici.  
 
632  
Splnění usnesení č. 470, kterým bylo ředitelce Městských technických služeb Bílina uloženo 
umístit kontejner na odpad k nástupní turistické cestě na horu Bořeň, a to každoročně 
v období od měsíce dubna, do měsíce října, na náklady města s tím, že zde byly umístěny dvě 
popelnice o objemu 120 l.  
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633  
Splnění usnesení č. 509, kterým bylo místostarostovi města, ve spolupráci s ředitelem 
městské policie, doplnit zprávu o činnosti Městské policie Bílina za rok 2007 o návrhy členů 
rady města.  
 
634  
Splnění usnesení č. VII/513, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo předložit 
radě města rozpočtované a skutečné příjmy a výdaje za provoz tělocvičny Teplická za rok 
2007 a 2008.  
 

  

XXIIVV..  ssttaahhuujjee  zz  pprrooggrraammuu    
 
 
635  
Žádost pana Šámala o prodej budov stojících na části parcely č. 85/1 o výměře cca 170 m2 
s tím, že materiál bude doplněn o vlastníky sousedních pozemků.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Liška 
člen rady města 

Roman Šebek  
místostarosta města  

 
 
 
 


