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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 14. schůze v roce 2015, 
konané 9. června 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
550 HNsP   30.06.    276 taj.  30.06. 
551 HNsP   30.06.   540 KC  15.07. 
552 RSZ   30.06.   544 Komise ŽP 15.07. 
          
 
Splněná usnesení: 342, 358, 406, 407 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. schvaluje 
 
439  
Rozpočtovou změnu č.18/2015 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA v celkové 
výši 72.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
440  
Rozpočtovou změnu č. 20/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 41.000 Kč z rezervy údržby nebytového hospodářství na 
údržbu Klubu důchodců, Aléská 265.  
 
441  
Rozpočtovou změnu č. 21/2015 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
8.007 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
 
442  
Rozpočtovou změnu č. 22/2015 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
20.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Fondem ohrožených dětí jako 
příjemcem na akci „Odemykání léta v Bílině“, která se koná dne 27.06.2015 v Bílině. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
443  
Rozpočtovou změnu č. 23/2015 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
15.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Svazem tělesně postižených v České 
republice, o. s., místní organizace v Bílině, jako příjemcem, na jednodenní poznávací výlety 
v roce 2015. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
444  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 48.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a SK SIAD Bílina jako příjemcem, na opravu hřiště, laviček a plotu 
v areálu Tyršova zahrada. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
445  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Jakubem Jaklem jako příjemcem, na 3. ročník setkání přátel vozů 
Citroen konaný ve dnech 17.–19.07.2015. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
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446  
Žádost ředitelky Městských technických služeb Bílina o souhlas s převedením částky ve výši 
1.500.000 Kč z fondu rezerv Městských technických služeb Bílina do fondu investic, z důvodu 
oprav veřejného osvětlení. 
 
447  
Žádost paní Alžběty Fialové o prominutí pronájmu v KD Fontána a zároveň schvaluje čerpání 
rozpočtu finančního odboru ve výši 9.000 Kč za pronájem KD Fontána na setkání občanů 
zaniklých obcí Jenišův Újezd a Břežánky, které se bude konat 20.06.2015. 
 
448  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi paní Ha Thi Minh Nga, 
Litoměřická 238/84,  Bílina PSČ 418 01 jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem 
na adrese Za Chlumem 820/33, Bílina o celkové výměře 183,51 m2  za nájemné dle platné 
směrnice o nájmu z prostor sloužících  podnikání, s účinností smlouvy od 01.07.2015, na dobu 
neurčitou, s výpovědní dobou dle  § 2312 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Podpisem smlouvy o nájmu pověřuje starostu města.  
 
449  
Uzavření podnájemní smlouvy – prostor sloužící podnikání na adrese Mírové náměstí 46, 
Bílina mezi nájemcem paní Lenkou Hrnčířovou, bytem Staré 11, Třebívlice, 411 15 jako 
podnajímatelem a paní Veronikou Rouhovou, bytem Fišerova 395/4, Bílina 418 01 jako 
podnájemcem s platností od 01.07.2015, na dobu určitou jednoho roku. Vztah mezi nájemcem 
paní Lenkou Hrnčířovou a pronajímatelem městem Bílinou se nemění. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
450  
Prodloužení platnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání – kancelář ostrahy areálu 
lázní Bílina Kyselka, Reussova ul., Zátiší II, o celkové výměře 34,50 m2 formou dodatku ke 
smlouvě o nájmu č. 573 uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností 
Mostecká BS, s. r. o., Františka Halase 845, Most 434 01 jako nájemcem, s platností do 
30.06.2015. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
451  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Bílina Kyselka, 
Reussova ul., Zátiší II o celkové výměře 34,50 m2 s využitím jako kancelář, za nájemné dle 
platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání. 
 
452  
Zřízení šesti pracovních míst pro město Bílinu, zařazených k Městské policii Bílina, na pozici 
„Pracovník prevence městské policie“. 
 
453  
Účetní závěrku k 31.12.2014 těchto příspěvkových organizací:  
a) Mateřské školy Švabinského,  
b) Mateřské školy Čapkova,  
c) Mateřské školy Síbova,  
d) Základní školy Lidická,  
e) Základní školy Za Chlumem,  
f) Základní školy Aléská,  
g) Centrální školní jídelny,  
h) Základní umělecké školy Gustava Waltera,  
i) Domu dětí a mládeže Bílina,  
j) Městských technických služeb Bílina,  
včetně rozdělení hospodářských výsledků do fondů příspěvkových organizací. 
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454  
Úpravu platu Mgr. Ivaně Svobodové, ředitelce Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres 
Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Evě Flenderové, ředitelce Základní školy, Bílina, Za 
Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace a Mgr. Boženě Holkové, ředitelce 
Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, v souladu se 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, dle návrhu finančního odboru, s účinností od 01.07.2015, z důvodu 
ukončení projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na Bílinsku“. 
 
455  
Zápis do kroniky města za rok 2014, dle návrhu zpracovaného kronikářkou města 
Ing. Jaroslavou Mrázovou.  
 
456  
Dodatek č. 2 k jednacímu řádu Rady města Bíliny, jehož předmětem je změna v předkládání 
materiálů, s účinností dnem schválení.  
 
 

II. zamítá 
 

457  
Žádost „Historického spolku města Bílina“ o poskytnutí nebo zhotovení vlajky města s tím, že 
organizace si může vlajku nechat vyhotovit, dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 
o městských symbolech s tím, že k jejímu užívání není třeba souhlasu města.  
 
458  
Žádost KC Kaskáda o použití vlastního investičního fondu na nákup vybavení městského 
divadla – židle a stolky v celkové výši 47.860 Kč, letních pneumatik ve výši 9.280 Kč, na 
realizaci zabezpečovacího zařízení v areálu letního amfiteátru ve výši 25.532,21 Kč a na nákup 
SETU osvětlovacího pultu za částku v celkové výši 63.890 Kč. 
 
459  
Žádost KC Kaskáda o povolení pronájmu KD FONTÁNA pro účely bazarového prodeje a jiných 
typů výprodejových akcí.  
 
 

III. neschvaluje 

 
460  
Účetní závěrku příspěvkové organizaci zřízené městem – Kulturní centrum Kaskáda, 
k 31.12.2014 

 
 

IV. jmenuje 
 
 
461  
Pana Zdeňka Bažanta (ANO 2011) členem komise pro bezpečnost a prevenci kriminality.  
 
462  
Pana Miloslava Janouška (ANO 2011) členem odborné pracovní skupiny pro zhodnocení 
efektivnosti a hospodárnosti Městské policie Bílina.  
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463  
Paní Miroslavu Chodounskou (KSČM), paní Lenku Glabazňovou (HNHRM), pana Romana 
Sláničku (TOP 09), pana Ing. Petra Rosenkranze (TOP 09), pana Pavla Pastyříka, MSc. MBA 
(TOP 09), pana Luďka Svobodu (ANO 2011) a pana Martina Kačírka (ANO 2011) členy 
hodnotící komise ve smyslu směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání zakázek 
malého rozsahu městem Bílina (čl. IV odst. 3 pro kat. B, C a D).  
 
 

V. stanovuje 
 
464  
Celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Bílina dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) § 102 odst. 2 písm. j), v platném znění na 115, včetně 20 pracovníků na 
veřejně prospěšné práce s účinností od 01.08.2015. 
 
 

VI. rozhodla 
 
 
465  
O pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Konsolidace IT města Bílina“ zadávanou v otevřeném 
řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, takto: 
Pořadí Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče 
1. O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle 
2. SIGNIA, s. r. o., Konopná 12, 617 00 Brno. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z r u š i t 
 
 
466  
Usnesení č. 22 z 16.02.2012, kterým byl schválen prodej nemovitostí v areálu bývalých 
kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 1681/34 o výměře 514 m2, budovy bez čp/če 
s pozemkem p. č. 1681/35 o výměře 541 m2, budovy bez čp/če s pozemkem p. č.1681/37 
o výměře 780 m2 za cenu obvyklou ve výši 3.000.000 Kč, pozemek p. č. 1681/46 o celkové 
výměře 2065 m2 vše k. ú. Bílina, za cenu dle cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 
130 Kč/m2, tj. 268.450 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí. Celková 
částka činila 3.268.450 Kč. Zastupitelstvo města zároveň ustoupilo od podmínek stanovených 
Městskými technickými službami Bílina. Kupujícím byla společnost Victory Czech, s. r. o., 
Bílina.  
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
467  
Rozpočtovou změnu č. 2/2015 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč 
z rezerv města – přebytku hospodaření, mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Podkrušnohorským gymnáziem Most, pracoviště Bílina, příspěvková organizace jako 
příjemcem, na provozní náklady budovy gymnázia v Bílině v roce 2015.       
 
468  
Rozpočtovou změnu č. 14/2014 – přijetí finanční dotace na akci „Sociální služby ICP“ ve výši 
1.225.000 Kč do rozpočtu města. 
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469  
Rozpočtovou změnu č. 15/2014 – přijetí finanční dotace na akci „Rekonstrukce technologie 
chlazení na zimním stadionu v Bílině ve výši 3.987.000 Kč do rozpočtu města. 
 
470  
Rozpočtovou změnu č. 16/2014 – přijetí finanční dotace na akci „Rekonstrukce Zelené haly 
v Bílině“ ve výši 5.253.000 Kč. 
 
471  
Rozpočtovou změnu č. 17/2014 – přijetí finanční dotace na akci „Integrované centrum 
prevence“ ve výši 12.000 Kč. 
 
472  
Rozpočtovou změnu č. 24/2015 – přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu pořízení 
zařízení na skenování pro potřeby elektronizace v aplikaci Centrálního registru vozidel, ve výši 
37.000 Kč. 
 
473  
Rozpočtovou změnu č. 25/2015 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti vykonávané 
obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní  ochrany dětí, ve výši 3.100.000 Kč. 
 
474  
Rozpočtovou změnu č. 26/2015 – přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací, v celkové výši 105.000 Kč. 
 
475  
Rozpočtovou změnu č. 27/2015 – přijetí dotace na projekt „Zvyšování kvality základního 
vzdělávání na Bílinsku“ ve výši 2.369.000 Kč.  
 
476  
Rozpočtovou změnu č. 29/2015 – snížení příjmové části rozpočtu města o 2 mil. Kč z důvodu 
změny závazného ukazatele rozpočtu Městských technických služeb Bílina, a to zrušením 
nařízeného odvodu z fondu investic. 
 
477  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Most k naději, se sídlem v Mostě, jako příjemcem, na službu 
Asistent pro terénní program na rok 2015. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
478  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a organizací Most k naději se sídlem v Mostě na službu Linka duševní tísně 
na rok 2015. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
479  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a organizací White Light I, se sídlem v Ústí nad Labem, jako příjemcem, na 
projekt Terénní program pro uživatele drog a osoby ohrožené závislostí. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
480  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 960.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, spol. s r. o., Bílina, jako příjemcem, 
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na provozování lékařské pohotovostní péče v roce 2015. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města.  
 
481  
Rozdělení finančních dotací sportovním organizacím na činnost na rok 2015 dle „Programu 
podpory sportu dětí a mládeže ve městě Bílina na rok 2015“, kde je v rozpočtu města 
vyčleněna částka ve výši 2.000.000 Kč a zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smluv o poskytnutí finanční dotace na činnost na rok 2015 z Programu podpory  
sportu dětí a mládeže ve městě Bílina, mezi městem Bílina jako poskytovatelem a těmito 
organizacemi jako příjemcem: 
a) SanDoMon Bílina, o. s., ve výši 16.218 Kč, 
b) Atletický klub Bílina ve výši 534.666 Kč,  
c) AVZO – bikros + lodní modeláři ve výši 29.981 Kč, 
d) Fotbalový klub Bílina ve výši 378.704 Kč, 
e) Draci Bílina, o. s., ve výši 73.571 Kč, 
f) Klub rybolovné techniky ve výši 103.396 Kč, 
g) Lawen tenis klub Bílina ve výši 101.101 Kč, 
h) Motoklub Bílina ve výši 82.748 Kč, 
i) Shotokan karate-do Masopust ve výši 183.694 Kč, 
j) SK Favorit Bílina ve výši 27.689 Kč, 
k) SK SIAD Bílina ve výši 91.924 Kč,  
l) Sport Bílina ve výši 64.394 Kč, 
m) Sportovní kuželkářský klub Bílina ve výši 23.100 Kč, 
n) TJ Sokol Bílina ve výši 119.455 Kč, 
o) Velosport team Bílina ve výši 32.278 Kč, 
p) ŠSK při ZŠ Lidická Bílina ve výši 104.388 Kč,  
q) ŠSK při Gymnáziu Bílina ve výši 32.693 Kč,  
Podpisem smluv doporučuje pověřit starostu města. 
 
482  
Závěrečný účet města Bíliny za rok 2014, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2014 a zároveň doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
s celoročním hospodařením bez výhrad.  
 
483  
Účetní závěrku města Bíliny k 31.12.2014. 
 
484  
Uzavření smlouvy č. 64/15/4120 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
a o zřízení věcného práva, předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p. č. 270/6 
o výměře 252 m2 k. ú. Bílina a zřízení věcného práva spočívajícího v závazku nabyvatele 
nezcizit převáděnou nemovitou věc a nezatížit ji zástavním právem, a to na dobu 10 let ode 
dne jejího nabytí do svého vlastnictví. Smlouva se uzavírá mezi Českou republikou – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha 2 – Nové město jako „převodcem, oprávněným“ a městem Bílinou jako „nabyvatelem, 
povinným“.  Zároveň doporučuje souhlasit s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
485  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Bohumilem a Alenou 
Zajptovými  jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/45 o výměře 
23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
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486  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Ing. Lubošem 
a Alenou Ryjáčkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/69 
o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
487  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Janou Žaludovou jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/105 o výměře 26 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.340 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
488  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Josefem a Helenou 
Žejdlíkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/118 
o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
489  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Gertrudou Hovorkovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/120 o výměře 22 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
490  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Věrou Hubáčkovou jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/127 o  výměře 22 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
491  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Janou Bomberovičovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/130 o výměře 21 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 1.890 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
492  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Janou Homolovou jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/137 o  výměře 22 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
493  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností Sasko-česká 
stavební spol. s r. o., jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/159 
o  výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
494  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Gerhardem 
Schlöglem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/170 o výměře 
22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
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495  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Soňou Fritschovou jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/175 o výměře 22 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města.   
 
496  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Milošem Kadlecem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/185 o výměře 23 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
497  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jiřím Souškem jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/188 o výměře 23 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
498  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Josefem a Evou 
Šímovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/190 o výměře 
23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
499  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Hanou Zikmundovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/191 o výměře 23 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
500  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Růženou Jakubcovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/192 o výměře 23 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
501  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Lenkou Habaňovou jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/193 o výměře 22 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
502  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Romanem Lasslopem  
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/215 o výměře 24 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.160 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
503  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Janou Kočovou 
Johanidesovou jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/216 
o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.160 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
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504  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Zlatuší Machovou jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/231 o výměře 24 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.160 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
505  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jaroslavem a Jiřinou 
Prachařovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1194/4 
o výměře 22 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 2.860 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
506  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Josefem a Helenou 
Žejdlíkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1194/12 
o výměře 24 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 3.120 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
507  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Stanislavem 
a Annou Pokornými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1470/7 
o výměře 21 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 2.730 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.     
 
508  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Ing. Josefem 
Coufalem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 
1636/170 o celkové výměře 22 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 1.430 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
509  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Františkem 
Edelmannem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1636/267 
o výměře 24 m2 Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 3.120 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
510  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Josefem Velkem jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1195/6 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 4.600 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 

511  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Ilonou Láskovou jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1069/13 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 4.400 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
512  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, 
a. s., jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemků p. č. 6/3 o výměře 58 m2, 
p. č. 6/4 o výměře 17 m2 oba v k. ú. Bílina, za kupní cenu 390 Kč/m2 a část p. č. 1674/4 díl „a“ 
o výměře 7 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 2774-186/2014 z pozemku p. č. 1674/5, 
v k. ú. Bílina, za kupní cenu 165 Kč/m2. Celková kupní cena pozemků činí 30.405 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.    
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513  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Helenou Matějkovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 982/2 o výměře 58 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 11.600 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města. 

 
514  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Základní organizací č. 6 
Českého zahrádkářského svazu Chlum, Bílina jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je dle 
geometrického plánu č. 41/2014 vyhotoveného dne 27.03.2014 panem Janem Kronesem – 
MERCHET, Masarykova 2460/47, Teplice prodej pozemku p. č. 1627/18 o výměře 101 m2, 
p. č. 1627/19 o výměře 67 m2, p. č. 1627/20 o výměře 41 m2, p. č. 1627/21 o výměře 41 m2, 
p. č. 1627/22 o výměře 46 m2, p. č. 1627/23 o výměře 34 m2, p. č. 1627/24 o výměře 55 m2, p. 
č. 1627/25 o výměře 83 m2, p. č. 1627/26 o výměře 36 m2, p. č. 1627/27 o výměře 18 m2, p. č. 
1627/28 o výměře 107 m2, p. č. 1627/29 o výměře 208 m2, p. č. 1627/30 o výměře 215 m2 vše 
oddělené z pozemku p. č. 1627, p. č. 1629/64 o výměře 655 m2, p. č. 1629/65 o výměře 190 m2, 
p. č. 1629/66 o výměře 468 m2, p. č. 1629/67 o výměře 709 m2, p. č. 1629/68 o výměře 83 m2, 
p. č. 1629/69 o výměře 41 m2 vše oddělené z pozemku p. č. 1629/1, p. č. 1630/127 o výměře 
263 m2, p. č. 1630/128 o výměře 371 m2, p. č. 1630/129 o výměře 2 m2, p. č. 1630/130 
o výměře 158 m2, p. č. 1630/131 o výměře 526 m2, p. č. 1630/132 o výměře 93 m2, p. č. 
1630/133 o výměře 422 m2, p. č. 1630/134 o výměře 8 m2, p. č. 1630/135 o výměře 379 m2, 
p. č. 1630/136 o výměře 472 m2, p. č. 1630/137 o výměře 95 m2, p. č. 1630/138 o výměře 433 
m2, p. č. 1630/139 o výměře 358 m2, p. č. 1630/140 o výměře 452 m2, p. č. 1630/141 o výměře 
105 m2, p. č. 1630/142 o výměře 338 m2, p. č. 1630/143 o výměře 402 m2 vše oddělené 
z pozemku p. č. 1630/1, p. č. 1630/144 o výměře 4 m2, p. č. 1630/145 o výměře 2 m2, p. č. 
1630/146 o výměře 20 m2, p. č. 1630/147 o výměře 20 m2 vše oddělené z pozemku p. č. 
1630/2, p. č. 1630/51 o výměře 18 m2  vše k. ú. Bílina za celkovou kupní cenu 252.309 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
515  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Ing. Pavlem a Hanou 
Košťálovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1629/4 
o  výměře 18 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 65 Kč/m2, tj. 1.170 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.    
 
516  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1195/8 o výměře 23 m2 a pozemku p. č. 1195/9  o výměře 23 m2 
k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2. 
 
517  
Záměr prodeje nemovitých věcí, a to pozemku p. č. 1681/34 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 514 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če jiná stavba; p. č. 1681/35 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 541 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če jiná stavba; p. č. 1681/37 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 780 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če jiná stavba 
za cenu v místě obvyklou a části pozemku p. č. 1681/1 o výměře cca 610 m2, části pozemku 
p. č. 1681/33 o výměře cca 2600 m2, části pozemku p. č. 1681/38 o výměře cca 1040 m2 vše 
v k. ú. Bílina, za cenu dle cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny, navýšenou 
o náklady spojené s prodejem nemovitostí. Zároveň doporučuje zamítnout žádost o prodej 
části pozemku p. č. 1681/29 o výměře cca 1200 m2.  
 
518  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 336/63 o výměře cca 1 m2 a části p. č. 336/124 o výměře 
cca 24 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2, s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady 
zpracovat geometrický plán na oddělení pozemků.  
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519  
Záměr prodeje pozemku p. č. 637/1 o výměře 203 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 65 Kč/m2 
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520  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1069/4 o výměře 21 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2.   
 
521  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1069/8 o výměře 18 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba 
garáže bez čp/če, za kupní cenu stanovenou aktuálním znaleckým posudkem navýšenou 
o náklady spojené s prodejem nemovitostí.    
 
522  
Záměr směny části pozemku p. č. 1194/26 o výměře cca 24 m2 za pozemek 1186/9 o výměře 
24 m2 k. ú. Bílina. Zároveň doporučuje zastupitelstvu města zamítnout žádost paní Sadílkové 
o odprodej pozemku p. č. 1194/26 o výměře cca 130 m2 k. ú. Bílina.  
 
523  
Záměr směny části pozemku p. č. 1692/1 o výměře cca 1 m2 za část pozemku p. č. 1692/3 
o výměře cca 1 m2 vše k. ú. Bílina s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat 
geometrický plán.   
 
524  
Záměr prodeje nemovitých věcí, a to pozemku p. č. 1683/104 o výměře 501 m2, jehož součástí 
je stavba bez č.p./č.e. k. ú. Bílina, a pozemku p. č. 1683/103 o výměře 1023 m2, jehož součástí 
je stavba bez č.p./č.e. k. ú. Bílina, vše za minimální kupní cenu 4.800.000 Kč navýšenou 
o náklady spojené s prodejem nemovitostí. V případě doručení více žádostí bude prodej 
uskutečněn formou obálkové metody.   
 
525  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolufinancování akce protipovodňových opatření na 
Syčivce u okálů mezi městem Bílina a Povodím Ohře, s. p., Chomutov. Předmětem dodatku 
je zvýšení spoluúčasti města o částku 642.000 Kč, v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 57 z 29.04.2015. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu města. 
 
526  
Prominout zbylou část poplatku z prodlení panu Bohumilu Kučerovi za opožděně uhrazené 
dlužné nájemné. 
 
527  
Dodatek č. 1 k jednacímu řádu Zastupitelstva města Bíliny, jehož předmětem je změna 
v předkládání návrhů usnesení, s účinností dnem schválení. 
 

 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t  
 
 
528  
Žádost „Historického spolku města Bíliny“ o příspěvek ve výši 140.000 Kč na akci „Hřmění děl 
nad údolím řeky Labe“, která se koná ve dnech 04.–06.09.2015 v pevnosti Königstein.  
 
529  
Žádost Vlastimila a Kláry Aubrechtových o prodej části pozemku p. č. 2372/8 a části p. č. 
2432/20 o celkové výměře cca 350 m2 k. ú. Bílina.   
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530  
Žádost Ing. Ivo Musila a Mgr. Michala Pitra o prodej pozemku p. č. 158 k. ú. Bílina.   
 
531  
Žádost jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, o poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 900.000 Kč Hornické nemocnici s poliklinikou, spol. s r. o., Bílina, 
na zajištění ostrahy areálu na rok 2015. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t  
 
 
532  
Obecně závaznou vyhlášku města o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
a vzhledu města.  
 
533  
Obecně závaznou vyhlášku města, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Bíliny.   
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na   v ě d o m í  
 
 
534  
Informaci společnosti BONVER WIN, a. s., o loterijním příjmu do rozpočtu města Bílina. 
 
535  
Informace Ing. Lucie Ječmenové, ředitelky společnosti SERVISO, o. p. s., týkající se členství 
města Bíliny v Místní akční skupině SERVISO. 
 
 

XII. bere na vědomí 
 
 
536  
Plnění usnesení č. 276 z 21.04.2015, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo zajistit 
právní stanovisko od AK Kříženecký k uzavření smlouvy o převodu části činnosti mezi 
společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako převodcem a MUDr. Alenou 
Jelínkovou, jako nabyvatelem. Předmětem smlouvy byl převod poskytování zdravotních 
služeb formou ambulanční péče v oboru pneumologie a ftizeologie provozované 
prostřednictvím plicní ambulance. 
 
537  
Splnění usnesení č. 342 z 12.05.2015, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic 
uloženo připravit objednávku na zajištění statického posudku od Ing. Jana Kuncla, Teplice, na 
akci „Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu Bílina“. 
 
538  
Splnění usnesení č. 358 z 12.05.2015, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
zajistit odborné právní stanovisko k žádosti Husova institutu teologických studií 
a Podkrušnohorského gymnázia, pobočka Bílina, o příspěvek na činnost, zda by poskytnutí 
příspěvku bylo protiprávní či neslučitelné s veřejnou podporou. 
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539  
Splnění usnesení č. 406 z 26.05.2015, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic 
uloženo vystavit objednávku na nový technický dozor s panem Ing. Lumírem Mojem, Teplice, 
IČ 151 33 494, na akci „Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu Bílina“. 
 
540  
Splnění usnesení č. 407 z 26.05.2015, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
zajistit zastupování města Advokátní kanceláří Kříženecký & partneři, s. r. o., a to ve věci 
nároků na vydání případného bezdůvodného obohacení vzniklého proplacením nevyčerpané 
dovolené a poskytnutím peněžitých darů v minulém volebním období. Podpisem zmocnění byl 
pověřen starosta města. 
 
541  
Zprávu odboru interního auditu o výsledcích veřejnosprávní kontroly číslo 11/2015 
v příspěvkové organizaci KC Kaskáda a ukládá ředitelce příspěvkové organizace přijmout do 
15.07.2015 účinná opatření, s termínem konečného odstranění veškerých nedostatků do 
31.10.2015.        KC Kaskáda – 15.07. 
 
542  
Rezignaci pana Tomáše Nepomuckého (ANO 2011) na funkci člena komise pro bezpečnost 
a prevenci kriminality a na funkci člena odborné pracovní skupiny pro zhodnocení efektivnosti 
a hospodárnosti Městské policie Bílina.  
 
543  
Přehled chodníků v záruční lhůtě, předložený vedoucím odboru nemovitostí a investic.  
 
544  
Přehled oprav chodníků k pololetí roku 2015, předložený vedoucím odboru nemovitostí 
a investic a zároveň ukládá komisi pro životní prostředí a dopravu navrhnout priority oprav 
chodníků ve městě Bílina, na základě tohoto podkladového materiálu. 
         Komise ŽPaD – 15.07. 

545  
Přehled podaných žádostí o dotaci a jejich administraci za období let 2009–2015, předložený 
vedoucí oddělení rozvoje města. 
 
546  
 

Zápis z jednání komise pro rozvoj a cestovní ruch konané 27.05.2015. 
 
547  
Informaci o zahraniční služební studijní cestě místostarostek města do Německa na téma 
„Evropská energetická unie a role uhlí“, kterou pořádaly Severočeské doly, a. s., a uskutečnila 
se v termínu od 18. do 21.05.2015.  
 
 

XIII. stahuje z programu 

 
 
548  
Materiál č. 330 – souhlas s proplacením faktur s tím, že materiál bude doplněn o přehled 
investic do majetku města, o smlouvu o výpůjčce a smlouvu o technickém zhodnocení.  
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XIV. nezaujala stanovisko 

 
549  
K mat. č. 357 – provedení změn stavebních prací v pavilonu LDN A souvisejících se stavbou 
„LDN A a B HNsP Bílina“.  
 

____________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina  

 
 

I. ukládá 

 
550  
Jednateli společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, předložit nejpozději do 
22. června smlouvy o pojištění majetku společnosti a smlouvy o poskytování 
telekomunikačních služeb, tak aby tento materiál mohl být projednán na jednání valné 
hromady, které se uskuteční 30. června.     HNsP – 30.06. 

 
551  
Jednateli společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, předložit nejpozději do 
22. června kompletní přehled investic do majetku města za období let 2014–2015 tak, aby 
mohl být tento materiál projednán na jednání valné hromady, které se uskuteční 30.06.2015. 
           HNsP – 30.06. 
 

____________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 
 

I. ukládá 

 
 
552  
Jednateli společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., předložit nejpozději do 
22. června smlouvy o pojištění majetku společnosti a smlouvy o poskytování 
telekomunikačních služeb, tak aby tento materiál mohl být projednán na jednání valné 
hromady, které se uskuteční 30. června.     RSZ – 30.06. 
 
 
 
 
 

 

Oldřich Bubeníček  
starosta města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová 
2. místostarostka města 


