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R  A  D  A    M  Ě  S  T  A    B  Í  L  I  N  Y  
 

Usnesení ze 17. schůze v roce 2008, konané dne 27. srpna 2008  
 
 

Usnesení s termínem č.: 
390 taj.  31. 08. 673 taj.  01. 10.  
70 MTSB 17. 09.  895 MTSB 01. 10.  
523 taj. (OŠaK) 17. 09. 675 MS 15. 10.  
546 taj. 17. 09.  898 taj. (SÚ) 15. 10.  
748 taj. (ONI) 17. 09.  756 MS 31. 10.  
757 taj. (ONI) 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 

1045/07 taj. (VO) postupně doplňovat pasportizaci, včetně propojení s odbory a org. 
1087/07 taj. (ŠaK) čtvrtletně předkládat přehled čerpání všech fondů přísp. organizací 

1088/07 taj. (ONI) pololetně předkládat přehled energ. nákl. v pavilonech 1 a 5 na TP 

 

 
  

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
  

I. schvaluje 
 
821  

Rozpočtovou změnu č. 102/2008 – přesun v rozpočtu Městské knihovny ve výši 40.000 Kč, 
dle žádosti ředitelky Městské knihovny.  
 
822  

Rozpočtovou změnu č. 105/2008 -  finanční dar p. Karlu Bažantovi ve výši 5.000 Kč na 
uspořádání 4. ročníku amatérského nohejbalového turnaje o pohár starosty města Bíliny, 
který se koná dne 13. 9. 2008 v Bílině.   
 
823  
Rozpočtovou změnu č. 106/2008 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
na nákup dlouhodobého hmotného majetku pro Klub důchodců I, ve výši 7.000 Kč.  
 
824  
Rozpočtovou změnu č. 108/2008 – přesun v rámci schváleného rozpočtu v celkové výši 
23.000 Kč, z kapitoly 07 na 77, pro akci výstavba kolumbárií na hřbitově.  
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825  
Rozpočtovou změnu č. 109/2008 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o 
50.000 Kč na provedení oprav schodiště Masarykova výšina.  
 
826  
Rozpočtovou změnu č. 110/2008 – přesun 150.000 Kč z údržby na služby v organizaci 
bytového hospodářství.  
 
827  
Rozpočtovou změnu č. 111/2008 – přesun 75.000 Kč z údržby na služby v organizaci 
nebytového hospodářství.  
 
828  
Rozpočtovou změnu č. 118/2008 – navýšení rozpočtu odboru školství a kultury ve výši 
20.000 Kč na tenisový turnaj osobností.  
 

829  
Úpravu směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, vč. přílohy č. 1, s účinností od 1. 9. 2008 v článku III – Kategorie 
zakázek dle výše finančního plnění, v článku VII odst. 3) – Veřejná soutěž a výběr zájemců a 
v článku VIII odst. 2) – Pro zakázky kategorií „B“ a „C“.  
 
830  
Uzavření mandátní smlouvy mezi městem Bílina a společností EPP, s. r. o., Roudnice nad 
Labem. Předmětem smlouvy je příprava a organizace výběrového řízení na projekt 
„Rekonstrukce technologie chladícího zařízení ZS Bílina“. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 

831  
Žádost společnosti MAYA PRODUCTION, s. r. o., o rozšíření předmětu smlouvy o nájmu 
budovy č. 6 a přilehlého pozemku o přízemí pavilonu č. 1 v bývalé ZŠ Teplické Předměstí, a 
navýšení ceny nájmu z 50.000 Kč na 75.000 Kč.  
 

832  
Žádost ředitelky ZŠ Lidická o přesun finančních prostředků ve výši 30.000 Kč z rezervního 
fondu do fondu investičního, na zakoupení interaktivní tabule.  
 
833  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2093/3 o výměře cca 107 m2 k. ú. Bílina, za 
účelem zajištění vjezdu k rodinnému domu a parkování.  
 
834  

Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2315 cca o výměře 570 m2 v  k. ú. Bílina, za 
účelem využití jako zahrada.  
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835  
Pronájem části pozemkové parcely č. 2093/3 o výměře cca 180 m2 k. ú. Bílina, panu 
Š. Kohlschütterovi, bytem Bílina, Na Větráku 77/6, za účelem zajištění vjezdu k rodinnému 
domu a parkování, za celkové roční nájemné 540 Kč.  
 
836  

Pronájem části p. p. č.  2093/3 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Bílina, paní Markétě Štětkové, 
bytem Bílina, Na Větráku 432, za účelem zajištění parkování a otáčení vozidel k rodinnému 
domu čp. 432, za celkové roční nájemné 90 Kč.  
 
837  

Odpis nedobytných pohledávek za blokové pokuty na místě nezaplacené, uložených 
Městskou policií Bílina, v celkové výši 77.950 Kč.  
 
838  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 546, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
připravit smlouvu o výpůjčce se společností VIA VITAE, o. p. s., na zapůjčení pěti paré 
projektové dokumentace na rekonstrukci lázní Bílina Kyselka, do 17. září 2008.  
 
839  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 673, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
nechat prověřit stav vzduchotechniky v hotelu U Lva, do 1. října 2008.  
 
840  

Prodloužení termínu plnění usnesení č. 748, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
zajistit podání žádosti o zrušení prohlášení pivovaru za kulturní památku na Ministerstvo 
kultury ČR, do 17. 9. 2008.  
 
841  

Účast pana Reného Štěpánka, člena zastupitelstva města, na zahraniční služební cestě do 
ukrajinského družebního města Nowowolynsk, která se uskuteční ve dnech 27. 8. – 
1. 9. 2008.  

 

II. zamítá 
 
842  
Žádost Svazu tělesně postižených v ČR, o. s., o finanční příspěvek na Koncert Evy a Vaška, 
který se uskuteční dne 8. 9. 2008 v Duchcově.  

 

 

III. rozhodla  
 

 
843  

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 
komunikace v  ulici Bezručova v Bílině“ s tím, že hodnocení nabídek bude probíhat dle kritérií: 
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a) cena celkem bez DPH a vč. DPH (položkový rozpočet), váha 70 % 
b) doba záruky na provedené dílo, váha 20 % 
c) další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 10 % 

 
844  
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 
komunikace v sídlišti SUNN – u bl. 4 v k. ú.  Bílina“ s tím, že hodnocení nabídek bude probíhat 
dle kritérií: 

a) cena celkem bez DPH a vč. DPH (položkový rozpočet), váha 70 % 
b) doba záruky na provedené dílo, váha 20 % 
c) další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 10 % 

 
845  
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 
chodníku v sídlišti SUNN – u bl. 4 v k. ú.  Bílina“ s tím, že hodnocení nabídek bude probíhat 
dle kritérií: 

a) cena celkem bez DPH a vč. DPH (položkový rozpočet), váha 70 % 
b) doba záruky na provedené dílo, váha 20 % 
c) další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 10 % 

 
846  
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 „Úvodní 
studie zástavby rodinných domků v lokalitě B11, Pražské předměstí II „Pod Bořní“ s tím, že 
hodnocení nabídek bude probíhat dle kritérií: 

a) cena PD bez DPH a vč. DPH, váha 60 % 
b) termín dodání PD, váha 20 % 
c) další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 20 % 

 
847  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce havarijního stavu kanálu 
ledové plochy ZS Bílina“ dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě KAVER-CHLAZENÍ, s. r. o. Praha, 
jako specializovanou zakázku.  
 

848  
O pořadí nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku «Rekonstrukce škvárového fotbalového 
hřiště» dle ustanovení § 38 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách takto:  

Pořadí 
nabídky 

Obchodní firma 

1. Sport-Technik Bohemia s.r.o., Praha 
2. Ing. Jiří HUPTYCH - J.I.H., Praha 
3. Pragosport a.s., Praha 
4. ENVOS s.r.o., Praha 
5. EKKL sportovní povrchy s.r.o., Kroměříž 
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IV. ruší 

 
849  
Zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání zakázek 
malého rozsahu městem Bílina na akci «MŠ Síbova – oprava sociálního zařízení pro děti ve 
II. NP» s tím, že po předložení projektové dokumentace bude odborem nemovitostí a 
investic vypsáno nové výběrové řízení.  
 

 

V. nezaujala stanovisko 
 
850  
K žádosti občanského družení Diakonie Broumov o finanční příspěvek na úhradu dopravy při 
sběru humanitárních sbírek. 

 

 

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

 
851  
Rozpočtovou změnu č. 84/2008 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o 
2.156.000 Kč na akci Rekonstrukce škvárového hřiště. Zároveň doporučuje schválit změnu 
zaúčtování částky 3 mil. Kč.  
 
852  

Rozpočtovou změnu č. 101/2008 – přijetí dotace ve výši 90.000 Kč z Programu prevence 
kriminality na projekt informace pro občany - ochrana před trestnou činností a navýšení 
rozpočtu Městské policie Bílina o podíl města na dotaci ve výši 30.000 Kč.  
 

853  

Rozpočtovou změnu č. 103/2008 - přijetí dotace ve výši 3.500.000 Kč na dávky sociální péče 
– příspěvky v hmotné nouzi a příspěvky pro zdravotně postižené.  
 
854  
Rozpočtovou změnu č. 104/2008 - přijetí dotace ve výši 3.651.000 Kč na dávky sociální péče 
– příspěvek na péči. 
 
855  
Rozpočtovou změnu č. 112/2008 - přijetí dotace ve výši 100.000 Kč na realizaci Programu 
podpory terénní práce 2008.  
 
856  
Rozpočtovou změnu č. 113/2008 – přijetí dotace ve výši 37.000 Kč a spoluúčast města ve výši 
11.000 Kč.  Zároveň doporučuje schválit celkové navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a 
investic o 48.000 Kč na akci „Zabezpečení domu se soustředěnou pečovatelskou službou“. 
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857  
Rozpočtovou změnu č. 114/2008 – přijetí dotace ve výši 30.000 Kč a spoluúčast města ve výši 
11.000 Kč. Zároveň doporučuje schválit navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o 
41.000 Kč na akci „Veřejné osvětlení parkoviště Za Chlumem“. 
 

858  

Rozpočtovou změnu č. 115/2008 - přijetí daru od ČEZ ve výši 1.500.000 Kč na 
MŠ Švabinského.  
 
859  
Rozpočtovou změnu č. 116/2008 - přijetí daru od ČEZ a.s. ve výši 160.000 Kč na výstavbu 
autobusové zastávky.  
 

860  

Prodej budovy v ul. Aléská 234 - 236 spolu se zastavěnými pozemky č. 336/53, 336/54 a 
336/55 do podílového spoluvlastnictví:    
a) podíl 622/19315 odpovídající bytu číslo 234/003, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Roman a Eva Sádlovi 
kupující: manželé Roman a Eva Sádlovi, bytem: Aléská 234, Bílina 
 

b) podíl 355/19315 odpovídající bytu číslo 234/002, výměra 35,5 m2, 
cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Vladislav Vinter 
kupující: pan Vladislav Vinter, bytem: Aléská 234, Bílina 
 

c) podíl 633/19315 odpovídající bytu číslo 234/004, výměra 63,3 m2, 
cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  František a Jana Válkovi 
kupující: manželé František a Jana Válkovi, bytem: Aléská 324, Bílina 
 

d) podíl 622/19315 odpovídající bytu číslo 234/005, výměra 62,2 m2, 
cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Anna Švejnohová  
kupující: paní Anna Švejnohová, bytem: Aléská 234, Bílina 
 

e) podíl 355/19315 odpovídající bytu číslo 234/006, výměra 35,5 m2, 
cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Věra Kaufmannová  
kupující: paní Věra Kaufmannová, bytem: Aléská 234, Bílina 

 
f) podíl 633/19315 odpovídající bytu číslo 234/007, výměra 63,3 m2, 

cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Blanka Šounová    
kupující: paní Blanka Šounová, bytem: Aléská 234, Bílina 

 
g) podíl 622/19315 odpovídající bytu číslo 234/008, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
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nájemník:  Josef a Jana Janouškovi 
kupující: manželé Josef a Jana Janouškovi, bytem: Aléská 234, Bílina 

 
h) podíl 355/19315 odpovídající bytu číslo 234/009, výměra 35,5 m2, 

cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Helga Bobowitschová 
kupující: paní Helga Bobowitschová, bytem: Aléská 234, Bílina 

 
i) podíl 633/19315 odpovídající bytu číslo 234/010, výměra 63,3 m2, 

cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  František Ježek   
kupující: pan František Ježek, bytem: Aléská 234, Bílina 

 
j) podíl 622/19315 odpovídající bytu číslo 234/011, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Monika Mášová 
kupující: paní Monika Mášová, bytem: Aléská 234, Bílina 

 
k) podíl 355/19315 odpovídající bytu číslo 234/012, výměra 35,5 m2, 

cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Lenka Masařová 
kupující: paní Lenka Masařová, bytem: Aléská 234, Bílina 

 
l) podíl 633/19315 odpovídající bytu číslo 235/001, výměra 63,3 m2, 

cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Josef a Jana Nimsovi 
kupující: manželé Josef a Jana Nimsovi, bytem: Aléská 235, Bílina 

 
m) podíl 622/19315 odpovídající bytu číslo 235/002, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Dana Cuprová 
kupující: paní Dana Cuprová, bytem: Aléská 235, Bílina 

 
n) podíl 355/19315 odpovídající bytu číslo 235/003, výměra 35,5 m2, 

cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Petra Tichá 
kupující: paní Petra Tichá, bytem: Aléská 235, Bílina 

 
o) podíl 633/19315 odpovídající bytu číslo 235/004, výměra 63,3 m2, 

cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Renata Cypzirschová  
kupující: paní Renata Cypzirschová, bytem: Aléská 235, Bílina 

 
p) podíl 622/19315 odpovídající bytu číslo 235/005, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Josef a Miluše Vránovi 
kupující: manželé Josef a Miluše Vránovi, bytem: Aléská 235, Bílina 
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q) podíl 355/19315 odpovídající bytu číslo 235/006, výměra 35,5 m2, 
cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Aleš Konrád 
kupující: pan Aleš Konrád, bytem: Aléská 235, Bílina 

 
r) podíl 633/19315 odpovídající bytu číslo 235/007, výměra 63,3 m2, 

cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Jana Nováková 
kupující: paní Jana Nováková, bytem: Aléská 235, Bílina 

 
s) podíl 622/19315 odpovídající bytu číslo 235/008, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Petr a Monika Kučerovi 
kupující: manželé Petr a Monika Kučerovi, bytem: Aléská 235, Bílina 

 
t) podíl 355/19315 odpovídající bytu číslo 235/009, výměra 35,5 m2, 

cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Radek Švagr 
kupující: pan Radek Švagr, bytem: Aléská 235, Bílina 

 
u) podíl 622/19315 odpovídající bytu číslo 235/011, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Michal a Lenka Šiklovi 
kupující: manželé Michal a Lenka Šiklovi, bytem: Aléská 235, Bílina 

 
v) podíl 355/19315 odpovídající bytu číslo 235/012, výměra 35,5 m2, 

cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Petr Salaj 
kupující: pan Petr Salaj, bytem: Aléská 235, Bílina 

 
w) podíl 633/19315 odpovídající bytu číslo 236/001, výměra 63,3 m2, 

cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Josef Gabčo 
kupující: pan Josef Gabčo, bytem: Aléská 236, Bílina 

 
x) podíl 622/19315 odpovídající bytu číslo 236/002, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Milan Rydval a Ivana Rychecká 
kupující: pan Milan Rydval a paní Ivana Rychecká, bytem: Aléská 236, Bílina 

 
y) podíl 633/19315 odpovídající bytu číslo 236/004, výměra 63,3 m2, 

cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Marcela Berkyová 
kupující: paní Marcela Berkyová, bytem: Aléská 236, Bílina 

 
z) podíl 622/19315 odpovídající bytu číslo 236/005, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník a kupující: pan Václav Král, bytem: Aléská 236, Bílina  
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aa) podíl 633/19315 odpovídající bytu číslo 236/007, výměra 63,3 m2, 

cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Josef a Ingrid Vitáčkovi 
kupující: manželé Josef a Ingrid Vitáčkovi, bytem: Aléská 236, Bílina 

 
bb) podíl 622/19315 odpovídající bytu číslo 236/008, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Jindřich a Eva Schwarzovi 
kupující: manželé Jindřich a Eva Schwarzovi, bytem: Aléská 236, Bílina 

 
cc) podíl 355/19315 odpovídající bytu číslo 236/009, výměra 35,5 m2, 

cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Robert Šír 
kupující: pan Robert Šír, bytem: Aléská 236, Bílina 

 
dd) podíl 633/19315 odpovídající bytu číslo 236/010, výměra 63,3 m2, 

cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Jindřiška Michoňová 
kupující: paní Jindřiška Michoňová, bytem: Aléská 236, Bílina 

 
ee) podíl 622/19315 odpovídající bytu číslo 236/011, výměra 62,2 m2, 

cena 67.176 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Miroslav Hurda 
kupující: pan Miroslav Hurda, bytem: Aléská 236, Bílina 

 
ff) podíl 355/19315 odpovídající bytu číslo 236/012, výměra 35,5 m2, 

cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Mgr. Lenka Hečková 
kupující: paní Mgr. Lenka Hečková, bytem: Aléská 236, Bílina 

 
861  
Prodej budovy v ul. Aléská 234 - 236 spolu se zastavěnými pozemky č. 336/53, 336/54 a 
336/55 do podílového spoluvlastnictví obálkovou metodou:   
a) podíl 633/19315 odpovídající bytu číslo 235/010, výměra 63,3 m2, 

cena 68.364 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Vladimír Škvára – dlužník 

 
b) podíl 355/19315 odpovídající bytu číslo 236/003, výměra 35,5 m2, 

cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník: prázdný byt 

 
c) podíl 355/19315 odpovídající bytu číslo 236/006, výměra 35,5 m2, 

cena 38.340 Kč á 1080 Kč/m2,  
nájemník:  Marie Zemanová 
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862  

Pozastavení prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 633/19315 odpovídajícímu bytové 
jednotce č. 234/001 na budovách čp. 234 – 236, ul. Aléská, Pražské Předměstí, Bílina spolu se 
zastavěnými pozemky č. 336/53, 336/54 a 336/55 k. ú. Bílina, a to do doby vypořádání 
majetkoprávních vztahů současných nájemníků.  
 
863  
Prodej pozemkové parcely č. 2372/222 o výměře 1.602 m2 oddělené GP č. 2236-166/2008 
z parcely č. 2372/169 obě k. ú. Bílina, obálkovou metodou.   
 
864  
Prodej parcely č. 23/52 o výměře 22 m2 k. ú.  Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 65 Kč/m2, 
tj. 1.430 Kč. Kupujícím je paní Věra Rybínová, bytem v Bílině, M. Švabinského 644. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 

865  
Prodej pozemkové parcely č. 1636/323 o výměře 4 m2 oddělené geometrickým plánem 
č. 2228-1104/2008 z pozemkové parcely č. 1636/1 obě k. ú.  Bílina, za kupní cenu 100 Kč/m2, 
tj. 400 Kč. Kupujícími jsou manželé Petr a Petra Rosenkranzovi, bytem v Bílině, Za Chlumem 
813. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
866  
Prodej pozemkové parcely č. 1683/163 o výměře 900 m2 oddělené geometrickým plánem 
č. 2229-986/2008 z pozemkové parcely č. 1683/96 obě k. ú.  Bílina, za kupní cenu 125 Kč/m2, 
tj. 112.500 Kč. Kupujícím je pan Tomáš Peterka, bytem v Teplicích, Bořivojova 3130. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
867  
Prodej pozemkové parcely č. 1683/162 o výměře 127 m2 oddělené GP č. 2208-6/2008 
z pozemkové parcely č. 1683/96 obě k. ú.  Bílina, za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. 12.700 Kč. 
Kupujícím je pan Josef Svoboda, bytem v Bílině, Teplická 107/55. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 

868  

Prodej parcely č. 2165/2 o výměře 829 m2 k. ú.  Bílina oddělené geometrickým plánem 
č. 2233-91/2008 z parcely č. 2165 díl (a), 2167/1 díl (b) a 2171 díl (c) vše k. ú.  Bílina, za kupní 
cenu 100 Kč/m2, tj. 82.900 Kč. Kupujícími jsou manželé Petr a Petra Skuthanovi, bytem 
v Bílině, Antonína Sovy 626. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
Zároveň doporučuje uzavření dodatku přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Městských technických služeb Bílina, kterým bude ze správy majetku vyřazena parcela 
č. 2165/2 o výměře 829 m2 k. ú.  Bílina oddělená geometrickým plánem č. 2233-91/2008 
z parcely č. 2165 díl (a), 2167/1 díl (b) a 2171 díl (c) vše k. ú.  Bílina.  
 

869  

Prodej pozemkové parcely č. 1683/159  o výměře 990 m2 k. ú.  Bílina oddělené GP č. 2121-
1108/2006 z pozemkové parcely č. 1683/96 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 125 Kč/m2, tj. 123.750 
Kč. Kupujícím je spol. SORTING Solutions s.r.o., se sídlem v Bílině, Želivského 53/5. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
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870  
Prodej pozemkové parcely č. 1683/160  o výměře 1.171 m2 k. ú.  Bílina oddělené GP č. 2121-
1108/2006 z pozemkové parcely č. 1683/96 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 125 Kč/m2, tj. 146.375 
Kč. Kupujícím je spol. SOMET CZ s.r.o., se sídlem v Hradci Králové, Střelecká 45/2. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
871  
Prodej pozemků v k. ú.  Bílina p. č. 1800/1 o výměře 2.259 m2 a p. č.  2195/1  o výměře 2.398 
m2, v k. ú.  Chudeřice u Bíliny p. č.  60/1 o výměře 7.823 m2, p. č.  60/2 o výměře 2.464 m2 a 
p. č. 217 o výměře 7.552 m2 za kupní cenu 40 Kč/m2, tj. 899.840 Kč. Kupujícím je Ústecký 
kraj, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/4. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.   
 

872  

Prodej parcely č. 1748/9 o výměře 56 m2 oddělené z parcely č. 1748/1 a parcely č. 1758/5  
o výměře 24 m2 oddělené z parcely č. 1758/1 vše k. ú.  Bílina dle GP č. 2234-925/2008, za 
kupní cenu 150 Kč/m2, tj. 12.000 Kč. Kupujícím je pan Vladislav Soukup, bytem v Bílině, 
Palackého 130. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.     
 

873  

Záměr prodeje parcely č. 1636/262 o výměře 24 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2.  
 

874  

Záměr prodeje objektu bez čp/če stojící na pozemkové parcele č. 1729/2  o výměře 43 m2 
k. ú. Bílina, za cenu obvyklou.  
    
875  
Záměr prodeje části parcely č. 937/58 o výměře cca 45 m2 k. ú.  Bílina za kupní cenu 
180 Kč/m2, s tím, že si žadatelé nechají na své náklady vypracovat geometrický plán pro 
rozdělení pozemků.   
 
876  
Záměr prodeje parcely č. 2220 o výměře 350 m2 a parcely č. 2225 o výměře 332 m2 obě k. ú.  
Bílina za cenu 130 Kč/m2.    
 
877  
Záměr prodeje části parcely č. 1748/1  o výměře cca 9,5 m2 k. ú.  Bílina za cenu 120 Kč/m2, 
s tím, že si žadatel nechá na své náklady vypracovat geometrický plán pro rozdělení 
pozemků.   
 
878  

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Městem Bílina jako stranou 
povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně 4, ul. 
Teplická 874/8, jako stranou oprávněnou z věcného břemene. Zároveň doporučuje souhlasit 
s podmínkami v těchto smlouvách stanovenými. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města. 
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879  

Záměr prodeje parcely č. 1636/128  o výměře 22 m2 k. ú.  Bílina za cenu 120 Kč/m2.    
   
880  
Uzavření smlouvy darovací mezi Městem Bílina jako převodcem a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR jako nabyvatelem, jejímž předmětem je bezplatný převod pozemkové parcely č. 12/12 
(ostatní plocha – manipulační plocha) o celkové výměře 532 m2, pozemkové parcely č. 12/21 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o celkové výměře 291 m2, pozemkové parcely č. 13/3 
(vodní plocha – koryto vodního toku umělé) o celkové výměře 65 m2 oddělené GP č. 2235-
995/2008 z pozemkové parcely č. 13/2, pozemkové parcely č. 1186/11 (ostatní plocha – 
ostatní komunikace) o celkové výměře 914 m2 oddělené GP č. 2235-995/2008 z pozemkové 
parcely č. 1186/2 díl (a) a z pozemkové parcely č. 1727/82 díl (b) vše k. ú. Bílina po dobu 
výstavby okružní křižovatky. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 

881  
Záměr směny pozemků v k. ú. Bílina p. č.  160/54 o výměře 51 m2, v k. ú. Chudeřice u Bíliny 
p. č.  251/17 o výměře 35 m2, v k. ú. Jenišův Újezd p. č.  328/11 o výměře 511 m2, p. č.  
350/18 o výměře 11.874 m2, p. č.  350/19 o výměře 1.864 m2, p. č.  372/7 o výměře 15.192 
m2  , p. č.  372/18 o výměře 498 m2, p. č.  439/6 o výměře 350 m2, p. č.  559 o výměře 3.208 
m2, p. č.  949 o výměře 3.615 m2, p. č.  1242/1 o výměře 4.763 m2, p. č.  1278/1 o výměře 
1.414 m2, p. č.  1278/3 o výměře 40 m2, p. č.  1278/6 o výměře 94 m2   , p. č.  1278/7 o 
výměře 13.464 m2, p. č.  1279 o výměře 423 m2, p. č.  1280/2 o výměře 1.847 m2 , p. č.  
1282/5 o výměře 45 m2, p. č.  1283/10 o výměře 68 m2  , k. ú. Břežánky p. č.  346/3 o výměře 
37 m2, p. č.  346/4 o výměře 520 m2, p. č.  346/5 o výměře 112 m2, p. č.  361/9 o výměře 160 
m2, p. č.  361/10 o výměře 235 m2, p. č.  361/11 o výměře 344 m2, s tím, že si žadatelé 
nechají na své náklady zpracovat znalecké posudky na předmětné pozemky, na základě 
kterých dojde k finanční kompenzaci.  
 
882  
Zadání územního plánu sídelního útvaru Bílina.  
 
883  
Záměr prodeje podílů v čp. 752, 753, 754, 755, 756, Za Chlumem, Teplické Předměstí, 
a parcely č. 1638 k. ú. Bílina z majetku města Bíliny do podílového spoluvlastnictví dle 
Občanského zákoníku:  
a) při koupi podílu, jehož velikost bude odpovídat výměře bytu, bude pro výpočet ceny 

tohoto podílu použita sazba 1.080 Kč/m2 + inflace 
b) lhůta na přijetí nabídek je do 30. 11. 2008,  
c) ceny podílů musí být uhrazeny a kupní smlouvy uzavřeny do 60 dnů od schválení prodeje 

zastupitelstvem, 
d) podmínkou prodeje je současný prodej všech bytových jednotek v domě (všech podílů), 
e) o koupi může požádat každý občan ČR nebo právnická osoba se sídlem v ČR, 
f) při více zájemcích o podíl připadající na jednu bytovou jednotku má přednost koupě 

v pořadí: současný nájemník, ostatní.  
 
884  
Vyúčtování hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. pololetí roku 2008.  
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885  

Odpis nedobytných pohledávek za blokové pokuty na místě nezaplacené, uložených 
Městskou policí Bílina, v celkové výši 234.500 Kč. 
 
 

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

 
886  
Žádost firmy KORNOUT s.r.o., Bílina o vyjmutí části ulice Kyselská (od viaduktu směrem k ulici 
Skleničkova) z přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 12/2007 o umísťování a době provozu 
výherních hracích přístrojů v územním obvodu města Bílina. 

 

 

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

 
887  
Žádost pana Jana Šámala o prodej budov stojících na části parcely č. 85/1 o výměře cca 
220 m2 k. ú.  Bílina.     
 

888  
Žádost pana Romana Havíře o prodej části parcely č. 1977/1 o výměře cca 900 m2 a části 
parcely č. 2024 o výměře cca 350 m2 obě k. ú.  Bílina.  
 

 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít  n a   v ě d o m í 
 
 
889  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 62, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo nechat prověřit položkový rozpočet a fakturu na investiční akci Rybníky Bezovka 
soudním znalcem s tím, že vzniklý rozdíl bude vrácen na účet města.  
 
890  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 114, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo předložit přehled vynaložených finančních prostředků na údržbu domů a bytů ve 
vlastnictví města za rok 2007.  
 
891  

Splnění usnesení zastupitelstva města č. 121, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zajistit vypsání výběrového řízení na projektanta úvodní studie zástavby rodinných 
domků v lokalitě B11, Pražské Předměstí II  „Pod Bořní“.  
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892  
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 147, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předložit členům finančního výboru dílčí zprávy k bodům č. 7 a 8 k návrhu nápravných 
opatření, vyplývajících ze závěrečného účtu města.  
 

893  
Plnění trvalého usnesení zastupitelstva města č. 272, kterým je tajemníkovi městského úřadu 
uloženo předkládat zastupitelům přehled podaných žádostí o dotační tituly a jejich 
úspěšnost.  
 
894  
Přehled čerpání neinvestiční dotace na zajištění provozu Ambulantní pohotovostní péče za 
období duben až červen 2008 a dále za I. pololetí 2008.  
 
 

X. bere na vědomí 
 

 

895  
Nabídku firmy UNI TECHNIK CZECH s.r.o. na spořiče elektrické energie pro město Bílina a 
zároveň ukládá ředitelce Městských technických služeb Bílina připravit podklady pro vypsání 
výběrového řízení na akci „Spořiče elektrické energie pro město Bílina“.   
         MTSB – 1. 10.  
896  
Účast pana Romana Musila, občana města Bíliny, na paralympijských olympijských hrách 
v Pekingu a přeje mu zde mnoho úspěchů.  
 
897  
Odstoupení paní Heleny Kačírkové od žádosti pronájmu kočárkárny v přízemí domu Za 
Chlumem č. 751/21 za účelem skladovacích prostor pro zboží firmy Oriflame.  
 
898  
Informaci odboru nemovitostí a investic o zveřejnění pronájmu nebytových prostor ve 
Fišerově ulici č. 395/4. Vzhledem k tomu, že se nepřihlásil žádný uchazeč ukládá rada města 
tajemníkovi městského úřadu zajistit zpracování záměru prodeje podílu ve vlastnictví města 
Společenství vlastníků, Fišerova ul.č. 395/4. Nebytový prostor nebude opětovně zveřejněn 
k pronájmu.        taj (SÚ) - 15. 10.  
      

899  
Informaci starosty města ohledně probíhajících jednání týkajících se majetkového 
vypořádání pozemků a budov na autobusovém nádraží.  
 
900  
Informaci Ing. Jaroslavy Mrázové, členky rady města, o neúčasti na zahraniční služební cestě 
do ukrajinského družebního města Nowowolynsk.  
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901  
Žádost firmy RODAX spol. s r. o., Teplice, o udělení výjimky provozu výherních hracích 
automatů. Obecně závazná vyhláška č. 12/2007, o umísťování a době provozu výherních 
hracích přístrojů v územním obvodu města Bílina, neumožňuje udělování výjimek 
k provozování výherních hracích automatů v památkové zóně města.   
 

 

XI. stahuje z programu 
 
 
902  
Materiál č. 420 – odvolání a zvolení člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města  

 


