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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 3. schůze v roce 2015, 
konané 11. února 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
229 KC Kaskáda   16.03.2015 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. schvaluje 
 
52  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manželi Václavem 
a Danielou Károvými jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 
2167/1 o výměře cca 800 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální rekreaci, drobné 
pěstební činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků 
města Bíliny 5 Kč/m2, tj. 4.000 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
53  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Pavlem 
Balatým jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 1636/12 
o výměře cca 181 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální rekreaci, drobné pěstební 
činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města 
Bíliny 5 Kč/m2, tj. 905 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
54  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Ing. Milanem 
Vondráčkem jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 129 
o výměře cca 15 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití jako manipulační plochy, za cenu dle 
směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, tj. 500 Kč/rok. 
Rada města zároveň souhlasí se zpevněním pronajímané části pozemku a s vybudováním 
demontovatelného přístřešku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
55  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manželi Zdeňkem 
a Janou Matějkovými jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku 
p. č. 2313 o výměře cca 969 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální rekreaci, drobné 
pěstební činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků 
města Bíliny 5 Kč/m2, tj. 4.845 Kč/rok s tím, že úhrada za pronájem pozemku bude probíhat 
ve čtvrtletních splátkách. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
56  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Vladimírem 
Zelinkou a paní Hanou Němcovou jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem části 
pozemku p. č. 1005/4 o výměře cca 150 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální 
rekreaci, drobné pěstební činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny 5 Kč/m2, tj. 750 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
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57  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Josefem 
Lehkým jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 2332/1 
o výměře cca 481 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální rekreaci, drobné pěstební 
činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města 
Bíliny 5 Kč/m2, tj. 2.405 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
58  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Jiřím 
Kučerou, panem MUDr. Františkem Kotěšovcem, paní Mgr. Evou Flenderovou a panem 
Jiřím Pospíšilem jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem pozemku p. č. 1729/16 
o výměře 90 m2 a části pozemku p. č. 1748/1 o výměře cca 20 m2 k. ú. Bílina, za účelem 
využití jako manipulační plocha, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny 5 Kč/m2, tj. 550 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
59  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností ČSAD 
Slaný, a. s., Lacinova 1366, Slaný, jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem 
části pozemkových parcel č. 2273, 2270/17 k. ú. Bílina včetně stavby autobusového nádraží 
na nich ležících, za cenu dle podmínek uvedených ve smlouvě. Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
60  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Ing. Františkem Poživilem, 
bytem Liptická 457, Bílina, jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem prostoru 
sloužícího podnikání, na adrese Komenského 38, Bílina, o celkové výměře 23,41 m2, za 
nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání, s účinností smlouvy od 
01.03.2015 na dobu neurčitou, s výpovědní dobou dle § 2312 zákona 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
61  
Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 59 ul. Tyršova 320 kategorie „rozjezdový“ s paní Dagmar 
Drábkovou, na dobu určitou jednoho roku.  
 
62  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – údržba, servis a opravy kamerového systému 
Unicam č. D 36-12-S-G mezi městem Bílina, jako objednatelem a NTD group, a. s., jako 
zhotovitelem. Předmětem dodatku je prodloužení platnosti smlouvy do 31.12.2016. 
Podpisem dodatku č. 1 pověřuje starostu města. 
 
63  
Ukončení nájemního vztahu s panem Milanem Balážem, nájemcem bytu č. 1 ul. 5. května 
269/74, a to k 31.01.2015. 
 
64  
Provozní řád autobusové nádraží Bílina, dle návrhu předloženého stavebním úřadem. 
 
65  
Záměr pronájmu pozemku p. č. 23/98 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za účelem 
využití, jako pozemek pod stavbou dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu 
pozemků města Bíliny. 
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66  
Vyřazení projektových dokumentací na Rekonstrukci Husitské bašty, Inhalatoria 
a Vybudování myčky svozových vozidel z účetní evidence majetku města jako zmařených 
investic. 
 
67  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 46, 
Bílina, 1. patro, o celkové výměře 183,96 m2 pro využití jako relaxační studio, za nájemné dle 
platné směrnice o nájmu prostor sloužících podnikání.  
 
68  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Annu Machovou ve výši 11.445 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
69  
Zadávací dokumentaci, přílohy zadávací dokumentace, technickou specifikaci, návrh kupní 
smlouvy a jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: pan Miloslav Dvořák (pan Petr Dimmer), 
Bc. Vladimír Matějíček (Ing. Alice Štěpánková), pan Martin Pražan (Bc. Jan Jaša), paní 
Kateřina Žofková (Ing. Ladislav Kvěch), Ing. Lenka Hosnedlová (Ing. Monika Pánovová) 
k veřejné zakázce „Konsolidace IT města Bílina“ zadávané v otevřeném řízení podle 
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 
70  
Žádost občanského sdružení Automotosport Osek, o. s., povolení konání automobilového 
závodu do vrchu na území města Bílina 18.04.2015. 
 
 

II. souhlasí 
 
71  
Se záměrem Klubu přátel Josefa Masopusta, který spočívá v rekonstrukci objektu č. p. 14, 
ul. Skleničkova, poz. parc. č. 1859, k. ú. Bílina na „Víceúčelové komunitní centrum“. Tento 
souhlas nenahrazuje rozhodnutí místně příslušného stavebního úřadu ani jiného správního 
orgánu.  

 

III. rozhodla 
 
72  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Konsolidace IT města Bílina“ dle § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 
 

IV. bere na vědomí 
 
73  
Neplatnost nájemní smlouvy uzavřené 04.11.1991 mezi městem Bílina jako pronajímatelem 
a manželi Jirkovskými jako nájemci, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 
1596/1 k. ú. Bílina, z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku.  
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74  
Informaci sdružení Lungta o 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a zároveň 
schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budovu městského úřadu u příležitosti 56. výročí 
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci 10. března 2015. 
 

 
RADA MĚSTA 

 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
 
 

I. neschvaluje 
 

75  
Uzavření smlouvy o pronájmu občerstvení a klubovny v prostorách tenisových kurtů 
s Mgr. Lucií Lugsovou.  
 
 

 

RADA MĚSTA 
 

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

 
 

I. nezaujala stanovisko 
 

76  
K žádosti MUDr. Stanislava Slavíka o umožnění převodu části činnosti společnosti – provozu 
neurologické ambulance a podnájem ordinace v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o. 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl, MBA 
místostarosta města 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


