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R A D A   M Ě S T A   B Í L I N Y 
 

Usnesení z 3. schůze konané dne 6. února 2008  
 
 
Usnesení s termínem č.: 
64 taj. 27. 02. 1044/07 taj. (ONI) 27. 02.  

48 taj. (MěP, OD,   

ONI, MTSB) 
27. 02. 2 taj. 12. 03.  

721/07 MTSB  27. 02.  70 MTSB 17. 09.  
890/07 MS 27. 02.     
 
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.: 26, 27 

 
 

I. ukládá 
 
 
70  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina předložit radě města po půlročním provozu 
vyhodnocení celkových nákladů na provoz veřejných záchodků na tržnici v Bílině, 
 viz usnesení č. 133.         MTSB – 17. 09.   

  
 

II. schvaluje 
 

 
71  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, Za Chlumem 752, s paní Evou Kindlovou, na dobu 
určitou jednoho roku.  
 
72  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, ul. Za Chlumem 754, s manželi Soňou Křesťanovou a 
Janem Křesťanem, na dobu určitou jednoho roku.  
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73  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, ul. 5. května 271/78, s paní Miroslavou Schwarzovou, 
na dobu určitou jednoho roku. 
 
74  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, ul. Aléská 235, s panem Petrem Salajem, na dobu 
určitou jednoho roku.  
 
75  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, ul. Za Chlumem 751, s panem Ing. Jozefem Murou, na 
dobu určitou jednoho roku.  
 
76  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, ul. SuNN 675, s paní Alenou Svobodovou, na dobu 
určitou jednoho roku.  
 
77  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 39 ul. Tyršova 320/10 kategorie „rozjezdový“, s panem 
Mgr. Zdeňkem Chalupným a se slečnou Kateřinou Tichou, na dobu určitou jednoho roku.  
 
78  
Přepočet nájemného za pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města o 2,8 % (inflační 
koeficient pro rok 2008), s platností od 1. 4. 2008.  
 
79  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s HC Draci Bílina, o. s. ve výši 10.000,- Kč na 
Podkrušnohorský pohár v krasobruslení, který se uskuteční dne 16. 3. 2008 v Bílině. Bude 
hrazeno z rezervy pro sportovní organizace.  
 
80  
Rozpočtovou změnu č. 4/2008 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a 
Domovem důchodců Bystřany ve výši 20.000,- Kč na zakoupení polohovacího lůžka.    

 
81  
Rozpočtovou změnu č. 6/2008 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Hipodromem Most, a. s. ve výši 50.000,- Kč na dostihový den „Českomoravská cena“, který 
se uskuteční dne 18. 10. 2008. Dotace je určena na „Velkou cenu města Teplic a Bíliny“.     

 
82  
Rozpočtovou změnu č. 7/2008 - převod částky 3.755,- Kč do rozpočtu Městské policie Bílina. 
 
83  
Úpravu úplaty v jeslích od 1. 3. 2008 na částku 500,- Kč měsíčně pro děti s pravidelnou i 
nepravidelnou docházkou.  
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84  
Rozdělení grantů z  Programu podpory sportu – Grant na trenéra sportovní organizace na 
rok 2008 a uzavření smluv o dotaci s organizacemi SK SIAD Bílina (oddíl házené) ve výši 
24.000,- Kč, SHOTOKAN KARATE DO MASOPUST BÍLINA 24.000,- Kč, Lawen tenis klub Bílina 
36.000,- Kč,  Korfbalový klub KC Kaskáda Bílina 24.000,- Kč, Klub rybolovné techniky Bílina 
48.000,- Kč, TJ Sokol Bílina (oddíl florbalu) 24.000,- Kč a Sportovní kuželkářský klub Bílina 
24.000,- Kč. 
 

III. rozhodla 
 
 

85  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akci:  «Oprava 
bytu správce koupaliště Kyselka».  
 
86  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akci: „Nákup 
informačních panelů pro měření rychlosti vozidel“.  
 
87  
Vypsat zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku pro akci „Rekonstrukce objektu 
č. p. 668 v ulici M. Švabinského v Bílině na mateřskou školu“ dle ustanovení § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb.  
 
88  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «Oprava 
opěrné zídky po havárii v Alšově ul. 227 - 260», je nabídka firmy Bezold Bílina. Druhou v 
pořadí je nabídka firmy Žejdlík Bílina.  
 
89  
Výkonem státního dozoru nad dodržováním podmínek provozu výherních hracích přístrojů 
vydaných oprávněným orgánem dle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů, jsou pověřeny tyto pracovnice Finančního odboru 
Městského úřadu Bílina: Blanka Peterová, Jaroslava Hajmová, Anna Bezuchová a Petra 
Starková. Osobám pověřeným k provádění kontroly dodržování podmínek provozu výherních 
hracích automatů bude vydán průkaz vystavený na jméno, s účinností od 6. 2. 2008, na dobu 
neurčitou.  

 
IV. zamítá 

 
 

90  
Žádost Střední průmyslové školy Duchcov, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace ve 
výši 30.950,- Kč na mezinárodní geodetickou soutěž v Lučenci na Slovensku, která se 
uskuteční v dubnu 2008.  
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V. ruší 
 

91  

Směrnici č. 1/05 – vnitřní platový předpis Městského úřadu Bílina, organizačních složek a 

Městské policie Bílina, ke dni 6. 2. 2008.  

 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
 

92  
Usnesení č. I/V b) ze dne 16. prosince 1999 ve smyslu: 
Zveřejnění prodeje zastavěných ploch pod trafostanicemi dle znaleckých posudků s tím, že 
společnost ponese veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy. 
b) pozemky – kupní smlouva:  pozemky p.č. 1692/2 - 68 m2, 1727/48 - 28 m2, 1683/18 - 41 
m2, 1674/4 - 11 m2 -  v k. ú.  Bílina. 
 
93  
Usnesení č. I/1 ze dne 9. března 2000 ve smyslu: 
Prodej pozemků SČE, a.s., Děčín pod trafostanicemi: 

p.p.č. 1692/2 o výměře 68 m2 v k. ú.  Bílina - kupní cena 8.730,-- Kč  
p.p.č. 1727/48 o výměře 28 m2 v k. ú.  Bílina - kupní cena 3.600,-- Kč 
p.p.č. 1683/18 o výměře 41 m2 v k. ú.  Bílina - kupní cena 5.270,-- Kč 
p.p.č. 1674/4 o výměře 11 m2 v k. ú.  Bílina - kupní cena 1.410,-- Kč. 

Celková kupní cena činí 19.010,-- Kč.  
 
94  
Usnesení č. I/189 i) ze dne 13. září 2007 ve smyslu: 
Zrušení schválení prodeje pozemkové parcely č. 927/40, v k. ú. Bílina, za cenu 90,-  Kč/m2. 
Kupujícími jsou manželé Dušan a Věra Sinčákovi, bytem v Bílině, Litoměřická 861. 
 

 
VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 

 
 
95  
Záměr prodeje pozemkových parcel pod trafostanicemi za kupní cenu: 

p.č. 1692/2 o výměře 68 m2 v k. ú.  Bílina - kupní cena 8.730,- Kč   
p.p.č. 1727/48 o výměře 28 m2 v k. ú.  Bílina - kupní cena 3.600,- Kč 
p.p.č. 1683/18 o výměře 41 m2 v k. ú.  Bílina - kupní cena 5.270,- Kč. 

 
96  
Prodej pozemkové parcely č. 927/40 podíl o velikosti 1/2  k. ú.  Bílina, za cenu 90,- Kč/m2, 
tj. 990,- Kč.  Kupujícími jsou Dušan a Věra Sinčákovi, bytem v Bílině, Litoměřická 861. 
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97  
Prodej pozemkové parcely č. 872/1  o výměře 499 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 200,- Kč/m2, 
tj. 99.800,- Kč. Kupujícími jsou manželé Miroslav a Gabriela Adamcovi, bytem v Bílině, 
Bezovka 42.    
 
98  
Prodej pozemkové parcely č. 1898/1 o výměře 337 m2  k. ú.  Bílina, za kupní cenu 100,-
Kč/m2, tj. 33.700,- Kč. Kupujícími jsou manželé Jindřich a Miluše Siedekovi, bytem v Bílině, 
Kyselská 422. 
 
99  
Prodej pozemkové parcely č. 341/26 o celkové výměře 75 m2 k. ú.  Bílina, oddělené GP 
č. 2194-7039/2007 z p. p. č. 269/174 a 341/28 obě k. ú.  Bílina, za cenu 150,- Kč/m2, 
tj. 11.250,- Kč. Kupujícími jsou manželé Radim a Kamila Vackovi bytem v Bílině, 
Mládežnická 377.  
 
100  
Prodej pozemkové parcely č. 2368/2 o celkové výměře 90 m2  k. ú.  Bílina, oddělené GP 
č. 2198-211/2007 z p. p. č. 2368 k. ú.  Bílina, za cenu 100,- Kč/m2, tj. 9.000,- Kč.  Kupujícími 
jsou manželé Pavel a Helena Reichlovi bytem v Bílině, Uhelná 243/3.  
 
101  
Prodej pozemkové parcely č. 269/75 o výměře 362 m2  k. ú.  Bílina, za cenu 150,- Kč/m2, 
tj. 54.300,- Kč. Kupujícími jsou manželé Zdeněk a Milada Burešovi bytem v Bílině, 
Mládežnická 283.  
 
102  
Prodej pozemkové parcely č. 861/664 o výměře 260 m2 k. ú.  Bílina – Újezd, oddělené GP 
č. 403-219/2007 z p. p. č. 861/384, za kupní cenu 10,- Kč/m2, tj. 2.600,- Kč. Kupujícím je pan 
Pavel Hejhal bytem v Bílině, Fügnerova 254.     
 
103  
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 341/19 o výměře 110 m2 a záměr prodeje části 
pozemkové parcely č. 341/23 o výměře cca 40 m2 obě k. ú.  Bílina, za kupní cenu 150,- Kč/m2, 
s tím, že si žadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení 
pozemku.    
 
104  
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 115/2, podíl o velikosti ½, k. ú.  Bílina - Újezd, za cenu 
200,- Kč/m2.  
 
105  
Uzavření dodatku přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městských 
technických služeb Bílina. Ze správy majetku se vyřadí restaurace u koupaliště na Kyselce 
stojící na p. p. č. 1915 s čp. 189 pro Mostecké Předměstí.  
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106  

Komunitní plán města Bílina na rok 2008 – 2010.  

 

107  
Poskytnutí grantů z Programu podpory sportu - Grant na trenéra sportovní organizace pro 
rok 2008 a uzavření smluv o dotaci s organizacemi Atletický klub Bílina ve výši 72.000,- Kč, 
Draci Bílina ve výši 96.000,- Kč a Fotbalová škola Bílina ve výši 96.000,- Kč.  
 
108  
Zakoupení dvouosého svozového vozidla pro Městské technické služby Bílina formou 
leasingu s finanční výpomocí společnosti Severočeské doly a. s. ve výši 1 milion Kč.  
 
109  
Konečnou úpravu rozpočtu města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2008 v této výši: 
                                                   Příjmy:                  225 037 000,-Kč 
                                                   Výdaje:                 310 649 000,-Kč 
                                                   Financování:          85 612 000,-Kč   
 
110  
Záměr vyčlenění rekreačních a sportovních zařízení z Městských technických služeb Bílina a 
vytvoření samostatné organizace s právní formou „společnost s ručením omezeným“. 
Přípravou záměru pověřuje místostarostu města pana Romana Šebka, ředitelku MTSB 
Ing. Olgu Roučkovou a Mgr. Radomíra Johannu.  
 
 

VIII. předkládá zastupitelstvu města   k   p r o j e d n á n í  
 
 

111  
Žádosti o půjčku z „fondu rozvoje bydlení“ pro rok 2008 dle požadované částky stavebníků.  
 
112  
Zápis z lázeňské komise ze dne 14. ledna 2008.  
 

 
IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu   r o z h o d n o u t 

 
 
113  
O pořízení nového Územního plánu města Bíliny. 
 
114  
Pořizovatelem nového Územního plánu města Bíliny se stanovuje Úřad územního plánování 
v Bílině. 
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X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   u r č i t  
 
 

115  
Pana Milana Pecháčka, člena zastupitelstva města, pro spolupráci na pořízení nového 
Územního plánu města Bíliny.   

 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
                    
 
116  
Žádost pana Vladislava Soukupa o prodej části pozemkové parcely č. 1758/1  k. ú.  Bílina.  
 
117  
Žádost Ing. Jiřího Seidla o prodej části pozemkové parcely č. 1683/153 a 1683/154 o výměře 
cca 1330 m2 k. ú.  Bílina.  
 
118  
Žádost společnosti BYSS, spol. s r.o. o prodej pozemkových parcel č. 1748/6, 1729/15 a části 
pozemkových parcel 1729/1 a 1729/14 o výměře cca 650 m2 vše k. ú.  Bílina, prodej budovy 
stojící na částech pozemkových parcel č. 1729/14 a 1729/15 k. ú.  Bílina.   
 
119  
Žádost pana Jiřího Bully o prodej pozemkové parcely č. 704 o výměře 1459 m2 k. ú.  Bílina.  
 
120  
Žádost HOSPICu o. p. s v Mostě o financování části provozních nákladů v celkové výši 
100 000,- Kč.  
 
121  

Žádost pana Ivana Ováryho o prominutí části dluhu, nedoplatku kupní ceny za odkoupenou 

nemovitost, ve výši 60 000,- Kč.  

 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v z í t   n a   v ě d o m í 
 
 

122  
Plnění trvalého usnesení č. 272, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo předkládat 
zastupitelům na každé zasedání přehled podaných žádostí o dotační tituly a jejich úspěšnost.  

 
123  

Investiční záměr společnosti VIA VITAE o. p. s. Praha, na využití Lázní Bílina Kyselka.  
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XIII. bere na vědomí 
 
 

124  
Splnění usnesení č. 26/2008, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
odbor nemovitostí a investic k předložení nákladů na případnou opravu střechy obřadní síně 
na hřbitově.  
 
125  
Splnění usnesení č. 27/2008, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo stanovit 
koordinátora v oblasti řízení odpadového hospodářství a zároveň zajistit plnění plánu 
odpadového hospodářství.  
 
126  
Plnění trvalého usnesení č. 124/07, kterým je uloženo vedoucímu odboru nemovitostí a 
investic předkládat přehled vyúčtování pavilonu č. 5 v bývalé ZŠ Teplické Předměstí.  
 
127  
Plnění trvalého usnesení č. 87/2007, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předkládat čtvrtletně radě města přehled čerpání všech fondů příspěvkových organizací 
města.  
 
128  
Žádost pana Petra Vosáhla týkající se dopravní situace v ulici Kyselská s tím, že odbor 
nemovitostí a investic zajistí opravu poškozeného kontejnerového stání. Přemístění 
kontejnerového stání a vybudování parkoviště v této ulici bude řešeno v rámci studie 
„Doprava v klidu“. Oprava schodiště z ulice Bílinská do ulice Kyselská bude řešena po 
převodu pozemků, na kterých se schodiště nachází, do vlastnictví města. 
 
129  
Informaci místostarosty města, pana Romana Šebka, o výstavbě mimoúrovňové 
bezbariérové lávky v prostoru vlakového nádraží z prostředků Ústeckého kraje.   
 
130  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o uhrazených platbách za rok 2007 
nad 50.000,- Kč.  
 
131  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o hospodaření na skládce 
Chotovenka-pískovna za rok 2007.  
 
132  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o čerpání rezervního a investičního 
fondu MTSB za rok 2007.  
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133  
Návrh rozpočtu na provozování veřejných záchodků na tržnici v Bílině s tím, že WC budou 
otevřeny od 3. března 2008 a to pondělí až pátek, od 9.00 do 17.00 hodin. 
 
134  
Informaci pana Milana Pecháčka, členy rady města, týkající skládky Chotovenka. 
 

135  

Zápis ze sociálně zdravotní komise ze dne 23. ledna 2008.  

 
 

XIV. stahuje z programu  
 
 
136  
Materiál č. 50 - pořízení projektových dokumentací. Materiál bude předložen na další schůzi 
rady města.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 


