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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 5. schůze v roce 2015, 
konané 25. března 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
229 KC Kaskáda   duben 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. schvaluje 
 
94  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IV-12-4012962 týkající se stavby zařízení distribuční soustavy s názvem „TP-
Bílina, Újezd, p. p. č. 861/32“, která se dotkne pozemku p. č. 861/546, 861/547, 861/550 
a 861/601 vše k. ú. Bílina–Újezd mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou 
z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, 
jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene, která je zastoupena na základě plné 
moci společností MARTIA, a. s., se sídlem v Ústí nad Labem, Mezní 2854/4. Věcné břemeno 
bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou 
částku 100 Kč/bm (bez DPH). Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
95  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manželi Josefem 
a Jarmilou Karasovými jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku 
p. č. 1595/1 o výměře cca 56 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální rekreaci, drobné 
pěstební činnosti, za cenu 500 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
96  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Pavlem 
Naušem jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 148/1 
o výměře cca 123 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální rekreaci, drobné pěstební 
činnosti, za cenu 615 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
97  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manželi Karlem 
a Drahomírou Zendlovými jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem pozemku p. č. 
23/98 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za účelem využití jako pozemek pod stavbou, 
za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 
25 Kč/m2, tj. 550 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
98  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a KC Kaskáda jako 
vypůjčitelem, jejímž předmětem je nemovitý majetek (pronájem parcel) v areálu lázní, za 
účelem uspořádání Májového jarmarku a Dne horníků ve dnech 02.05.2015 a 05.09.2015. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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99  
Uzavření dodatku č. 1 k dohodě o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele 
– název projektu: Asistent prevence kriminality II.“ reg. č. projektu: CZ.1.04/3.3.00/C5.00001 
mezi městem Bílinou jako zaměstnavatelem a Ministerstvem vnitra ČR jako poskytovatelem. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
100  
Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce, uzavřené 27.05.2009 mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., jako vypůjčitelem. Předmětem tohoto 
dodatku je změna účetní hodnoty vypůjčeného majetku. Po jeho schválení bude celková 
cena vypůjčeného majetku činit částku Kč 3.237.786,82. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 
 
101  
Uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o výpůjčce souboru movitých a nemovitých věcí, 
uzavřené 08.03.2006 mezi městem Bílina jako půjčitelem a Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou, s. r. o., jako vypůjčitelem. Předmětem tohoto dodatku je změna účetní hodnoty 
vypůjčeného majetku. Po jeho schválení bude celková cena vypůjčeného majetku činit 
částku Kč 3.018.260,34. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
102  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi paní Lenkou Schuldesovou 
bytem SUNN 704, Bílina 418 01 jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. 
Předmětem smlouvy je prostor sloužící podnikání na adrese Mírové náměstí 46, 1. patro, 
Bílina 418 01 o celkové výměře 183,96 m2 za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor 
sloužících  podnikání, s účinností smlouvy od 01.04.2015 na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou dle § 2312 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
103  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 ul. Wolkerova 73 s paní Michaelou Hoškovou, na dobu 
určitou jednoho roku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
104  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 929.000 Kč mezi městem Bílina 
jako příjemcem dotace a Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace, na podporu 
sociálních služeb. Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou 
Bílina, a to v období od 01.01.2015 do 31.12.2015. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
105  
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků části p. č. 227/6 o výměře 787 m2, části p. č. 227/8 
o výměře 17717 m2, části p. č. 82/2 o výměře 139 m2, části p. č. 99/2 o výměře 6752 m2, st. 
p. č. 93 o výměře 157 m2, st. p. č. 94 o výměře 192 m2 vše k. ú. Chotovenka a pozemků části 
p. č. 146/6 o výměře 12083 m2, části p. č. 146/13 o výměře 1159 m2, části p. č. 146/14 
o výměře 307 m2, části p. č. 146/15 o výměře 75 m2 vše k. ú. Štrbice dle geodetického 
vytyčení, za účelem uspořádání motoristických závodů v termínech od 01.05. do 04.05.2015, 
od 03.07. do 06.07.2015 a čtyři dny v měsíci srpnu 2015, za cenu 500 Kč. 
 
106  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor na adrese Mírové náměstí 87, přízemí, o celkové 
výměře 78,36 m2, pro využití jako knihkupectví. 
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107  
Zveřejnění záměru výpůjčky prostoru sloužícího podnikání na adrese Havířská 582/27, Bílina 
o celkové výměře 28 m2 pro využití jako posilovna městské policie. 
 

108  
Okamžité ukončení nájemní smlouvy č. 383 uzavřené 18.08.2014 mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a paní Lucií Volejníkovou jako nájemcem na část pozemku p. č. 2313 
a část pozemku p. č. 2315 o výměře cca 556 m2 k. ú. Bílina za účelem využití jako zahrada, 
a to k 31.03.2015 z důvodu neuhrazení nájemného. Rada města zároveň schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu předmětné zahrady na úřední desce dle směrnice č. 4/2014 
upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. Podpisem ukončení nájemní smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 

109  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 578 prostoru sloužícího podnikání uzavřené mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem a paní Irenou Mazánkovou, bytem Husova 888, Podbořany PSČ 
441 01 jako nájemcem prostor na adrese Mírové náměstí 87, Bílina, o celkové výměře 
78,36 m2 s využitím jako knihkupectví, a to k 31.03.2015.  
 

110  
Prominutí úhrady nájemného za užívání prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové 
náměstí 23, Bílina – restaurace, nájemci společnosti FAREBO, s. r. o., Dělnická 13, Most-
Velebudice, PSČ 484 01, za období od 01.10.2014 do 31.01.2015 z důvodu omezeného 
užívání prostoru po havárii na rozvodu vody v uvedeném prostoru. 
 

111  
Žádost pana Mikuláše Komára o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 

112  
Žádost pana Jaroslava Skláře o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 

113  
Žádost paní Věry Zelenkové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 

II. souhlasí 
 

114  
S nainstalováním odkládací schrány pro listovní doručovatele na pozemku parc. č. 399/2 
v kat. území Bílina Újezd u domu čp. 278 v ul. 5. května, Bílina s tím, že při její instalaci 
nedojde k poškození případné okolní vegetace. 

 

115  
Se zajištěním ostrahy majetku v areálu kasáren stávající společností Mostecká BS, s. r. o., 
Most, formou objednávek na jednotlivé měsíce, do doby schválení rozpočtu města na rok 
2015. 

 

116  
Se zavedením elektrické energie k pozemku p. č. 2167/1 k. ú. Bílina, na které jsou zřízeny 
zahrádky, a to na vlastní náklady jednotlivých uživatelů. Zároveň souhlasí se vstupem na 
pozemek p. č. 2167/1 k. ú. Bílina pro pověřeného odpovědného pracovníka společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., za účelem provedení šetření pro určení trasy umístění elektrizačního 
zařízení k rekreačním objektům stojících na předmětném pozemku. Tento souhlas neslouží 
jako podklad pro správní řízení, ale jako souhlas účastníka.  
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117  
Se zařazením studií do daňově uznatelných nákladů společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, spol. s r. o. v Bílině, a to: 
1) Studie vzduchotechniky v prostorách kuchyně, 
2) Studie „Rekonstrukce stravovacího provozu v HNsP Bílina“, 
3) Studie protialkoholní záchytné stanice 1. PP budovy A v HNsP Bílina“, 
4) Studie „Statické posouzení budovy A“. 
 
118  
Se zařazením opravy střechy bývalé kotelny do daňově uznatelných nákladů společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r. o., Bílina. 

 
 

III. zamítá 
 
119  
Žádost pana Rudolfa Mirga o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou službou. 

 
 

IV. doporučuje zastupitelstvu města zrušit 
 
120  
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013 – o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her a na celém území města Bíliny plošně zakázat provozování sázkových her, 
loterií a jiných podobných her. 
 
 

V. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
121  
Rezignaci pana Vojtěcha Ptáka, zvoleného za Komunistickou stranu Čecha a Moravy, na 
mandát člena Zastupitelstva města Bíliny, a to k 24.02.2015. 
 
122  
Prohlášení Bc. Lukáše Brázdy členem Zastupitelstva města Bíliny k 25.02.2015, 
s náležitostmi složení slibu na ustavujícím zasedání zastupitelstva města.  
 
 

VI. bere na vědomí 
 
123  
Oznámení zahájení díla a vstupů na pozemky p. č. 1932/1 a p. č. 1977/1 k. ú. Bílina 
z důvodu realizace stavby „TP – Bílina – výměna kabelu VN“ v období 03/2015–05/2015 
společností MSEM, a. s., Collo-louky 126, Frýdek Místek, na základě uzavřené smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IE-12-4003570. 
 
124  
Informaci vedoucí finančního odboru o provozu mateřských škol od 01.07.2015. do 
31.08.2015.  
 
125  
Informativní zprávu o hospodaření KC Kaskáda za rok 2014, předloženou vedoucí 
finančního odboru. 
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126  
Informativní zprávu o hospodaření KC Kaskáda za měsíce leden–únor 2015, předloženou 
vedoucí finančního odboru. 
 

127  
Informaci vedoucího odboru životního prostředí o zamítnutí žádosti paní Moniky Martínkové 
o prořez platanu javorolistého v parku u Husitské bašty, na základě znaleckého posudku. 
 

VII. stahuje z programu 
 

128  
Materiál č. 77 – schválení použití investičního fondu v příspěvkových organizacích zřízených 
městem Bílina. 
 

129  
Materiál č. 81 – pronájem prostoru sloužícího k podnikání – Mírové náměstí 91, Bílina. 
 

 

RADA MĚSTA 
 

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

 

I. schvaluje 
 

130  
Žádost pana Jiřího Vydry o poskytnutí slevy ve výši 10.000 Kč z pronájmu ledové plochy na 
zimním stadionu v Bílině pro pořádání benefičního hokejového utkání, které se koná 
28.03.2015. Podmínkou poskytnutí slevy je použití částky v minimální výši 10.000 Kč na 
podporu úhrady speciální rehabilitační péče pro Terezu Krečmanovou z Bíliny. 
 

 

RADA MĚSTA 
 

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

 

I. souhlasí 
 

131  
S přistoupením Hornické nemocnice s poliklinikou, spol. s r. o., k dohodě o poskytování 
hlasového řešení Power, uzavřené 29.12.2010 mezi městem Bílina, jako zákazníkem a O2 
Czech Republic, a. s., jako poskytovatelem. Podpisem dokumentu „Prohlášení člena 
holdingu/člena sdružení o přistoupení k dohodě“ a dokumentu „O2 TEAM COMBI (Fixní 
část)“ pověřuje starostu města Bíliny.  
 
 
 
 
 
 

 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl, MBA v. r. 
místostarosta města 


