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

 
Usnesení z 23. schůze v roce 2008, konané dne 3. prosince 2008  

 
 

Usnesení s termínem č.: 
941 ONI   17. 12.  
1106 Taj. (SÚ)  17. 12.  
1107 Taj. (ONI)  17. 12.  
1153 MS   17. 12.  

1154 Taj. (ONI)  17. 12.  
523 Taj. (ŠaK)  31. 01.  
1109 MTSB  30. 06.  

 
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 

 
Splněná usnesení č.: 1059, 1106, 1108, 1131  

 

 
 

RADA MĚSTA 
 

I. ukládá 
 
1153  
Místostarostovi města zajistit zprovoznění vytápění v Zelené hale.  MS – 17. 12.  
 
1154  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic prověřením 
možnosti zřízení společného prostoru pro nájemníky domu na Mírovém náměstí č. p. 87/9 
z nebytového prostoru – bývalá kosmetika.      Taj. (ONI) – 17. 12. 
           

 

II. revokuje 
 
1155  
Usnesení č. 1139, kterým nezaujala stanovisko k přidělení zakázky malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem 
Bílina na akci „Zajištění prodeje, pronájmu či návrhu na využití areálu bývalého pivovaru 
v Bílině, Pivovarské náměstí čp. 1, Bílina“ jedinému uchazeči, který splnil všechny podmínky, 
a to společnosti BONUS TEPLICE real, spol. s r. o., viz usnesení č. 1191. 
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III. schvaluje  
 
1156  
Rozpočtovou změnu č. 159/2008 – přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic, v celkové výši 197.000 Kč, pro akci „Zastávka autobusů u polikliniky“.  
 
1157  
Rozpočtovou změnu č. 166/2008 – poskytnutí finančního příspěvku SK SIAD Bílina, 
Komenského 41/6, Bílina, na pokrytí nákladů spojených s úhradou daně z převodu 
nemovitosti, ve výši 13.199 Kč. Finanční příspěvek bude poskytnut po uzavření Směnné 
smlouvy na nemovitosti mezi Městem Bílinou a SK SIAD.  
 
1158  
Rozpočtovou změnu č. 170/2008 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická, z rezervy rady města, na 
pořádání plavecké štafety pro žáky bílinských základních škol, ve výši 7.500 Kč. 
 
1159  
Rozpočtovou změnu č. 173/2008 – přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí 
a investic v celkové výši 266.000 Kč, z položky 5171 na 6121, na akci prodloužení komunikace 
Na Větráku.  
 
1160  
Rozpočtovou změnu č. 174/2008 – přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí 
a investic, ve výši 94.000 Kč, z položky 5171 na 6121, na akci vybudování chodníku 
v Litoměřické ul.   
 
1161  
Rozpočtovou změnu č. 175/2008 – přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí 
a investic, ve výši 48.000 Kč, z položky 5171 na 6121, na akci prodloužení chodníku 
v ul. Čapkova a Litoměřická.  
 
1162  
Rozpočtovou změnu č. 176/2008 – přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí 
a investic, ve výši 70.000 Kč, z otopu nebytového hospodářství na ostrahu lázní. 
 
1163  
Rozpočtovou změnu č. 177/2008 – navýšení rozpočtu finančního odboru na platby odvodu 
DPH, ve výši 16.000 Kč.  
 
1164  
Rozpočtovou změnu č. 182/2008 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a GARDIEN o. s. na seminář pro brankáře ledního hokeje – teorie hokejové brankářiny, ve 
výši 5.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1165  
Rozpočtovou změnu č. 183/2008 – navýšení rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí, ve 
výši 495.000 Kč na akci „Řešení zvýšené dostupnosti klíčových systémů a aplikací pro 
informační systém města Bílina“.  
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1166  
Rozpočtovou změnu č. 184/2008 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská z Programu podpory 
společenských a zájmových organizací, ve výši 53.000 Kč. 
 
1167  
Rozpočtovou změnu č. 186/2008 – navýšení rozpočtu odboru školství a kultury z poskytnuté 
reklamy od Severočeských dolů, a. s., o částku 70.000 Kč na akce spojené s 90. výročím 
vzniku ČSR, o částku 30.000 Kč na náklady spojené s Heimatkreisverein a o částku 10.000 Kč 
na Belinensis.  
 
1168  
Rozpočtovou změnu č. 187/2008 – přijetí daru ve výši 8.500 Kč od Heimatkreisverein a 
navýšení rozpočtu odboru školství a kultury na náklady spojené s návštěvou 
Heimatkreisverein.  
 
1169  
Rozpočtovou změnu č. 188/2008 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic, ve výši 
141.000 Kč, na akci osvětlení škvárového hřiště. 
 
1170  
Žádost ZŠ Lidická o přesun finančních prostředků z rezervního do investičního fondu, ve výši 
100.000 Kč, na pořízení dvou kusů interaktivních tabulí. 
 
1171  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a Atletickým klubem Bílina, 
v celkové výši 20.000 Kč, z Programu podpory sportu – Grant za reprezentaci. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  

 
1172  
Ukončení pronájmu nebytových prostor – objektu č. 8 v areálu bývalých kasáren, Teplická 
ul. č. 899 společnosti SEBA T, a. s., dohodou k datu 31. 12. 2008 s tím, že zbývající částka 
nevypořádaného nájemného bude započítána proti nájmu za budovu závodu, Fišerova ul. č. 
207/5, Bílina a bude proveden převod na Městské technické služby Bílina za neuhrazené 
faktury. Zároveň schvaluje zveřejnění pronájmu objektu č. 8 v areálu bývalých kasáren.  
 
1173  
Žádost pana Pavla Chaloupky o souhlas s podnájmem části nebytových prostor – prodejna 
mobilních telefonů, Seifertova ul. č. 105, pro pana Jiřího Junka, bytem Unčínská č. 1510, 
Teplice, za účelem zřízení kanceláře Českomoravské stavební spořitelny.  
 
1174  
Žádost Klubu přátel krušnohorské železnice o použití znaku města na propagační materiály 
spojené s jízdou historického vlaku při oslavě Mikuláše, dne 14. prosince 2008.  
 
1175  
Odměnu ředitelům příspěvkových organizací za období září – prosinec 2008, dle návrhu 
vedoucí odboru školství a kultury.  
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1176  
Termíny konání vítání občánků v roce 2009: 
březen  24.    září  22. 
červen  23.    prosinec 15.  
 
1177  
Termíny pro konání svatebních obřadů, včetně jmen oddávajících (člen zastupitelstva města 
pan Oldřich Bubeníček a pan Milan Pecháček) pro rok 2009: 
leden   17.    červenec  11., 25.  
únor  14.    srpen  8., 22. 
březen  14., 28.   září  5., 9., 19. 
duben  11., 25.   říjen  10., 24. 
květen  16.    listopad 14., 28.  
červen  13., 27.   prosinec 12.  
Zároveň schvaluje místo (obřadní síň městského úřadu) a čas konání svatebních obřadů (od 
9,00 do 13,00 hodin) na rok 2009. 
 
1178  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 523, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo 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, do 31. 1. 2009.  
 
1179  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 941, kterým bylo odboru nemovitostí a investic, ve 
spolupráci s technickými službami, připravit návrh na řešení (rekonstrukci) veřejného 
osvětlení ve městě, do 17. prosince 2008.  

 
IV. souhlasí  

 
1180  
Se vstupem na pozemek č. 350/18 k. ú. Jenišův Újezd, Severočeským dolům, a. s., Doly Bílina, 
ul. 5. května 213, Bílina za účelem provedení kácení stromů a mýcení křovin v oblasti 
postupu lomu Bílina na akci „Uvolnění předpolí DB 2009 – likvidace zeleně“.  

 
 

V. zamítá 
 

1181  
Žádost paní Jitky Šlegrové o prominutí poplatku z prodlení za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné.  

 

VI. rozhodla 
 

1182  
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 „Autobusová 
doprava Domu dětí a mládeže“. 
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1183  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „KC Kaskáda – 
výměna oken – III. etapa“ je nabídka firmy RI OKNA, a. s., Bzenec. Druhou v pořadí je nabídka 
firmy VEKRA, a. s., Lázně Toušeň.  
 
1184  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akce: 
a) „Provádění malířských a lakýrnických prací dle pokynů“ 
b) „Provádění truhlářských prací dle pokynů“ 
c) „Provádění podlahářských prací dle pokynů“ 
d) „Provádění zednických a obkladačských prací dle pokynů“ 
e) „Provádění elektroinstalačních prací a revizí elektroinstalačních zařízení dle pokynů“ 
f) „Provádění kominických prací včetně pravidelných revizí dle pokynů“ 
g) „Provádění klempířských a pokrývačských prací dle pokynů“ 
h) „Provádění topenářských prací dle pokynů“ 
s tím, že u všech těchto bodů bude hodnocení nabídek probíhat dle kritérií:  
1. Hodinová sazba za provádění prací vč. dopravného v Kč vč. DPH a za držení pohotovostí o 

svátcích, ve dnech pracovního klidu a volna – váha 70 %, 
2. Další předpoklady pro plnění zakázky (reference) – váha 30 %. 
 
1185  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akce: 
a) „Správa a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny na rok 2009“ 
b) „Správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny na rok 2009“ 
s tím, že u obou bodů bude hodnocení nabídek probíhat dle kritérií: 
1. Cena včetně DPH – váha 70 % 
2. Doba záruky na provedené dílo – váha 20 %  
3. Doba dodávky jednotlivé zakázky – váha 10 %  
 
1186  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akce: 
a) „ZŠ Za Chlumem Bílina – opravy sociálních zařízení“  
b) „ZŠ Za Chlumem Bílina – GO vzduchotechniky ve stravovacím objektu“ 
c) „ZŠ Aléská Bílina – opravy sociálních zařízení“ 
 
1187  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, čl. VII, odst. 3, na akci „Řešení zvýšené 
dostupnosti klíčových systémů a aplikací pro informační systém města Bílina“ firmě 
DIGITRADE, s. r. o., Praha, jako jedinému uchazeči.   
 
1188  
Snížit cenu za pronájem Zelené haly, po dobu poruchy topení, na cenu 100 Kč/hodinu, 
s platností od 3. prosince 2008.  
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1189  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, na akci „Zastávka 
autobusů u polikliniky“ firmě Josef Žejdlík, Východní 882, Bílina, a to jako specializovanou 
zakázku s tím, že povrch bude vybudován ze žulové kostky.  
 
1190  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, na akci „Přípojka 
NN pro nové fotbalové hřiště Bílina“ firmě ELEKROSREVIS – Tejček, Bílina, a to jako 
specializovanou zakázku.  
 
1191  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Zajištění prodeje, pronájmu či návrhu na 
využití areálu bývalého pivovaru v Bílině, Pivovarské náměstí čp. 1, Bílina“ jedinému 
uchazeči, a to společnosti BONUS TEPLICE real, spol. s r. o.  

 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
1192  
Rozpočtovou změnu č. 171/2008 – přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic v kapitole 77, ve výši 963.000 Kč. 
 
1193  
Rozpočtovou změnu č. 172/2008 – přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic v kapitole 07, ve výši 997.000 Kč. 
 
1194  
Rozpočtovou změnu č. 178/2008 – navýšení rozpočtu finančního odboru na vložení 
základního kapitálu do spol. Rekreační a sportovní zařízení, s. r. o., ve výši 200.000 Kč.  
 
1195  
Rozpočtovou změnu č. 179/2008 – přijetí dotace na dávky sociální péče – příspěvky 
v hmotné nouzi a příspěvky pro zdravotně postižené, ve výši 6.650.000 Kč. 
 
1196  
Rozpočtovou změnu č. 180/2008 – přijetí dotace na dávky sociální péče – příspěvek na péči, 
ve výši 7.138.000 Kč. 
 
1197  
Rozpočtovou změnu č. 181/2008 – navýšení finančních prostředků stavebního úřadu na 
úhradu daně z převodu nemovitostí, ve výši 150.000 Kč.  
 
1198  
Rozpočtovou změnu č. 185/2008 – příspěvek o. p. s. Bílinské lázně na činnost, ve výši 
100.000 Kč.  
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1199  
Rozpočtovou změnu č. 189/2008 – přijetí finančních prostředků na věcné vybavení Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů města Bíliny, ve výši 36.094 Kč.  
 
1200  
Návrh a pravidla rozpočtového provizoria města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 
2009, v této výši: 
                                    Celkové příjmy ve výši:           214.603.000 Kč 
                                    Financování ve výši:                   55.617.000 Kč 
                                    Celkové výdaje ve výši:           270.220.000 Kč 

 
1201  
Záměr prodeje části parcely č. 1117/2 o výměře cca 800 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
180 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 
oddělení pozemku.  
 
1202  
Záměr prodeje parcely č. 927/46 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 110 Kč/m2.  
 
1203  
Záměr prodeje parcely č. 269/139 o výměře 57 m2 a parcely č. 341/23 o výměře 175 m2, obě 
k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2.  
 
1204  
Záměr prodeje parcely č. 85/1 o výměře 577 m2 k. ú. Bílina, čp. 38, ul. Komenského, Bílina a 
budov bez čp/če stojících na části parcely č. 85/1 o výměře cca 220 m2 k. ú. Bílina, za cenu 
obvyklou, která činí 2.750.000 Kč, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí.    
 
1205  
Záměr prodeje budovy čp. 462 (objekt občanské vybavenosti), Teplické Předměstí, s parcelou 
č. 1191 o výměře 559 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, která činí 1.800.000 Kč.   
 
1206  
Prodej objektu bez čp/če s parcelou č. 1729/2 o výměře 43 m2 k. ú. Bílina, za cenu dle 
obálkové metody.  
 
1207  
Prodej parcely č. 1748/10  o výměře 13 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2245-23/2008 
z parcely č. 1748/1 obě k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 1.560 Kč. Kupujícím je pan 
Josef Horáček, bytem v Bílině, Vrchlického 216. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.  
 
1208  
Prodej parcely č. 31 o výměře 146 m2 a parcely č. 32/7 o výměře 75 m2 obě k. ú. Bílina-Újezd, 
za kupní cenu 250 Kč/m2, tj. 55.250 Kč. Kupujícím je pan Koloman Gaži, bytem v Bílině, 
Jiráskova 317. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
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1209  
Převod pozemku č. 826/2 o výměře 3 512 m2 k. ú. Bílina – Újezd na základě zákona ČNR 
č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. 
Podpisem Souhlasného prohlášení, mezi Státním statkem Jeneč, s. p., Karlovarská 7, Jeneč 
jako převodcem a Městem Bílinou jako nabyvatelem, doporučuje pověřit starostu města.  
 
1210  
Uzavření kupní smlouvy mezi Městem Bílinou jako kupujícím a Státním statkem Jeneč, státní 
podnik, se sídlem v Jeneči, Karlovarská 7 jako prodávajícím na výkup parcely č. 413/3 a 
parcely č. 414 obě k. ú. Bílina – Újezd, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 22.360 Kč. 
Zároveň doporučuje souhlasit s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.    
 
1211  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene spočívající ve strpění 
umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (nový kabel NN, PSR 4 a PPS). 
Předmětem smlouvy je umístění věcného břemene na část parcely č. 1951, 1961/5 a 1957/1 
vše k. ú. Bílina v předpokládaném rozsahu 70 m2. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.  
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 doporučuje souhlasit 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města.   
 
1212  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene spočívající ve strpění 
umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (nový kabel NN a rozpojovací 
skříň). Předmětem smlouvy je umístění věcného břemene na část parcely č. 12/1 a 12/6 obě 
k. ú. Bílina v předpokládaném rozsahu 21 m2. Finanční náhrada bude stanovena Vlastní 
smlouvou v předpokládané výši 1.000 Kč.  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, ŘSD ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou 
Správou Chomutov, se sídlem v Chomutově, Kochova 3975, jako zřizovatelem věcného 
břemene a Městem Bílinou jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene.  Zároveň 
doporučuje souhlasit s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.   
 
1213  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene spočívající ve strpění 
umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (přeložení části trasy stávajícího 
kabelu VN do trasy mimo objekt nově budované okružní křižovatky). Předmětem smlouvy je 
umístění věcného břemene na část parcely č. 1727/25, 1727/82, 1186/2, 12/12 a 13/2 vše 
k. ú. Bílina v předpokládaném rozsahu 77 m2. Finanční náhrada bude stanovena Vlastní 
smlouvou v předpokládané výši 2.900 Kč (bez DPH 19 %).  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 doporučuje souhlasit s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
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1214  
Uzavření směnné smlouvy mezi Městem Bílinou a společností Severočeské doly a. s., se 
sídlem v Chomutově, Boženy Němcové 5359. Předmětem směny jsou pozemky 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 m, 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. Hodnota pozemků Města Bíliny převyšuje hodnotu pozemků společnosti 
Severočeské doly, a. s., o částku ve výši 7.893.540 Kč. Zároveň doporučuje souhlasit 
s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Podpisem směnné smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.   
 
1215  
Uzavření smlouvy mezi městem a Bílina a Dopravním podnikem Ústeckého kraje, a. s., 
o zajištění městské hromadné dopravy osob na rok 2009. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města.  
 
1216  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách poskytnutí návratné bezúročné půjčky 
uzavřené dne 17. 4. 2008 mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o. 
Předmětem dodatku je prodloužení termínu splatnosti poskytnuté půjčky ve výši 4 mil. Kč, 
a to do 30. dubna 2009. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu města.  
 
1217  
Dodatek č. 2/2008  ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské technické služby 
Bílina, s platností od 1. ledna 2009. 

 
1218  
Termíny konání veřejných zasedání Zastupitelstva města Bíliny v roce 2009: 
únor   12.    září   3. 
duben   23.    říjen  22. 
červen  25.    prosinec 10.  
 

 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
 
1219  
Žádost pana Romana Havíře prodej části parcely č. 1977/1 o výměře cca 240 m2 v k. ú. Bílina.  
 
1220  
Žádost pana Jaromíra Drdy o prodej parcely č. 2190/23 o výměře 158 m2 a části parcely 
č. 2190/11 o výměře cca 420 m2, obě k. ú. Bílina.  
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1221  
Žádost pana Františka Lehkého o prodej části parcely č. 1683/96 o výměře cca 5 300 m2 k. ú. 
Bílina.  
 
1222  
Žádost pana Miroslava Němce, paní Dagmar Lorenzové a manželů Karla a Jaroslavy 
Pravečkových o prodej části parcely č. 1727/91 k. ú. Bílina.  
 
1223  
Žádost společnosti IMPULS-Leasing-Delta Immobilien, s. r. o., o prodej parcely č. 2273 
o výměře 2 893 m2 k. ú. Bílina.   
 
1224  
Žádost paní Ivany Dunkové o prominutí poplatku z prodlení, na základě usnesení 
zastupitelstva města č. I/7 ze dne 31. ledna 2002 č. II/30 ze dne 15. února 2007.  
 

 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zrušit 
 

1225  
Usnesení zastupitelstva města č. 63, kterým bylo radě města uloženo předložit členům 
zastupitelstva města koncepci rozvoje Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o.  

 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu souhlasit 
 
1226  
Se zřízením přípravné třídy v Základní škole, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková 
organizace od 1. září 2009.  
 

 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města udělit 
 
1227  
Pamětní medaili města Bíliny Ing. Jaroslavě Mrázové za dlouhodobou a výraznou práci pro 
město.  

 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
1228  
Dopis občanského sdružení Bořeň ohledně zprůjezdnění Seifertovy ulice.  
 
1229  
Přehled ordinací a zdravotnických provozů zajišťovaných vlastními zaměstnanci a 
soukromými zdravotnickými subjekty v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., 
předloženým ředitelem, MUDr. Josefem Chudáčkem.   
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1230  
Informaci o hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za III. čtvrtletí roku 2008.  
  
1231  
Dopis Ing. Jana Záhoře k poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2009.   
 
1232  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 257, kterým bylo místostarostovi města uloženo 
svolat schůzku zástupců politických klubů ohledně obecně závazné vyhlášky města 
č. 12/2007 o umisťování a době provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu 
města Bílina a výsledky jednání sdělit členům zastupitelstva města na prosincovém zasedání 
zastupitelstva města.  
 
1233  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 258, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zajistit vypsání výběrového řízení na vybudování výtahů a na výměnu oken do částky 
5 milionů Kč v domech se soustředěnou pečovatelskou službou.  

 
1234  
Plnění trvalého usnesení č. 272/2006, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předkládat na každém zasedání zastupitelstva města přehled podaných žádostí o dotační 
tituly a jejich úspěšnost.  
 
 

XIII. předkládá zastupitelstvu města k projednání  
 
 

1235  
Žádost pana Jana Trojovského a pana Darina Görnera o udělení výjimky na provoz VHP 
z obecně závazné vyhlášky č. 12/2007 v provozovně TIP SPORT BAR – HERNA, ul. Za 
Chlumem 896.  
 
1236  
Prodej parcely č. 2220 o výměře 350 m2 a parcely č. 2220 o výměře 332 m2 obě k. ú. Bílina. 
 
1237  
Žádost nájemníků obytného domu Za Chlumem 752 – 756 o zkrácení doby předkupního 
práva.  
 
1238  
Výkup p. č. 393/2 o výměře 11 886 m2, p. č. 394/3 o výměře 209 m2, p. č. 398/2 o výměře 
19 283 m2, p. č. 407/4 o výměře 3 206 m2 a p. č. 407/5 o výměře 49 485 m2 vše k. ú. Bílina za 
kupní cenu 299 Kč/m2, včetně platného územního rozhodnutí od pana Jaromíra Třešňáka, 
bytem v Teplicích, Třebízského 3021 a manželů Jaroslava a Lenky Třešňákových, bytem 
v Teplicích, Třebízského 3020.   
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XIV. bere na vědomí 
  
1239  
Ústní informace Ing. Dvořáka, Ing. Volmana a Ing. Brunclíka k návrhu řešení dopravní situace 
ve středu města.  
 
1240  
Informaci místostarosty města o způsobu financování společnosti s ručením omezeným 
Rekreační a sportovní zařízení.  
 
1241  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport ze dne 20. října 2008.  
 
1242  
Postup finančního odboru při řešení žádosti paní Jitky Štěříkové o prominutí penále 
a stanovení splátek na poplatku za komunální odpad.  
 
1243  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o udělení pokuty ve výši 5.000 Kč za 
nedodržení administrativního postupu před zahájením oprav fasád domu č. p. 91, 92 na 
Mírovém náměstí. Pokuta bude uhrazena z prostředků na drobné investiční akce.  
 
1244  
Informaci zaměstnance oddělení rozvoje města o možnosti získání dotačního titulu na 
revitalizaci areálu Zámeckého pivovaru v Bílině.  
 
1245  
Návrh Občanského sdružení na záchranu kostela Sv. Prokopa v Mukově a ostatních 
kulturních hodnot obce na přípravu a financování setkání s Heimatkreis Bilin pro rok 2009. 
 
1246  
Splnění usnesení č. 1059, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucího stavebního úřadu zajištěním zaměření a znaleckých posudků na budovy a 
pozemky v ul. Komenského čp. 38.  
 
1247  
Splnění usnesení č. 1106, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic uloženo 
upřesnit výměru a povrch autobusové zastávky u Polikliniky Bílina, viz usnesení č. 1189. 
 
1248  
Splnění usnesení č. 1108, kterým bylo místostarostovi města uloženo řešit příjem digitálního 
televizního signálu na televizním převaděči na Chlumu.  
 
1249  
Splnění usnesení č. 1131, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a investic a ředitelku městských technických služeb 
zpracováním vyjádření k příslušným bodům zápisu z jednání komise pro životní prostředí, 
dopravu a výstavbu, ze dne 10. listopadu 2008.  
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XV. stahuje z programu 
 
 

1250  
Materiál č. 609 – návrh na rekonstrukci střešní krytiny a střešního krovu a zabezpečení 
bílinského pivovaru s tím, že bude svolána schůzka zástupců politických klubů a zástupců 
Národního památkového ústavu a materiál znovu předložen na schůzi rady města. 
 
 
 
 
 

 

Roman Šebek  
místostarosta města 

Josef Horáček  
starosta města 


