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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 9. schůze v roce 2015, 
konané 21. dubna 2015 

 
 
Usnesení s termínem č.: 
229 KC Kaskáda   duben 
180 taj.   ihned 
181 MS   ihned 

276 taj.   ihned 
284 RSZ   12.05. 

 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
180  
Tajemníkovi městského úřadu připravit návrh jednacího řádu odborných pracovních skupin.  
         Taj. – ihned  
181  
Místostarostkám města vyvolat jednání se zástupcem společnosti ČSAD Slaný, a. s., 
o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemkových parcel č. 2273, 2270/17 k. ú. 
Bílina, včetně stavby autobusového nádraží na nich ležících.   MS – ihned  
 

 
II. schvaluje 

 
182  
Dodatek č. 1 k jednacímu řádu Rady města Bíliny, jehož předmětem je uveřejňování zápisu 
z jednání rady města k nahlédnutí na internetových stránkách pro členy rady města, s účinností 
dnem schválení. 
 
183  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené 25.02.2015 mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a paní Ing. Janou Šimkovou jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku je prodloužení 
účinnosti výpůjčky notebooku IP Flex 2, v celkové pořizovací ceně 22.481,80 Kč, a to na dobu 
určitou, s účinností od 01.04.2015 do 30.06.2015. Podpisem tohoto dodatku pověřuje starostu 
města. 
 
184  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4012367/VB/001, týkající 
se stavby s názvem „TP-Bílina Pivovarská p. p. č. 11862“, mezi městem Bílina jako stranou 
povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02 zastoupenou společností GA Energo technik, s. r. o., se sídlem Plzeň, Bolevec-
Orlík, Na Střílně AB, PSČ 330 11, jako stranu oprávněnou z věcného břemene. Věcné 
břemeno se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.210 Kč včetně DPH. 
Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
185  
Zachovat původní výši sazby 250 Kč/m2/rok  nájemného z prostor sloužících podnikání 
v majetku města pro rok 2015 a tuto sazbu zveřejnit. 
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186  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 58080/15/7821, týkající se stavby 
plynárenského zařízení s názvem „Reko STL Bílina – město”, mezi městem Bílina jako stranou 
povinnou a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 
401 17, jako stranu oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno se sjednává na dobu 
neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 929 Kč včetně DPH.  Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
187  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a MOTOKLUBEM Bílina, 
IČ: 27020584, sídlem Bílina, Břežánská 388/3, jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je 
pronájem pozemků části p. č. 227/6 o výměře 787 m2, části p. č. 227/8 o výměře 17 717 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 01.05.2015 do 04.05.2015, od 03.07.2015 
do 06.07.2015, čtyři dny v měsíci srpnu 2015, za cenu 500 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
188  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 283 prostoru sloužícího  podnikání uzavřené mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem  a panem Karlem Zackem, bytem Za Chlumem 749, 418 01 Bílina, jako 
nájemcem prostor na adrese Za Chlumem 820/33, Bílina, o celkové výměře 183,51 m2, 
s využitím jako prodejna ovoce – zelenina, a to k 30.04.2015.  
 
189  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího  podnikání na adrese Za Chlumem 820/33, 
Bílina, o celkové výměře 76,87 m2 mezi paní Vladimírou Skřivanovou, bytem Mládežnická 369, 
Bílina, jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem za nájemné dle platné směrnice 
o nájmu z prostor sloužících  podnikání, s účinností smlouvy od 01.05.2015, na dobu neurčitou, 
s výpovědní dobou dle  § 2312 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
190  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího  podnikání na adrese Mírové náměstí 91, 
přízemí, Bílina, o celkové výměře 88,50 m2  mezi společností WAMB, v. o. s., Mírové náměstí 
92, Bílina, jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem za nájemné dle platné 
směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání s účinností od 01.05.2015, na dobu neurčitou, 
s výpovědní dobou dle  § 2312 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
191  
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru sloužícího podnikání na adrese Havířská 582/27, Bílina, 
o celkové výměře 28 m2, mezi městem Bílina jako půjčitelem a Městskou policií Bílina jako 
vypůjčitelem, za účelem využití jako posilovna Městské policie Bílina, s účinností od 
01.03.2015 na dobu určitou jednoho roku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
192  
Termín pro konání rady města v mimořádném termínu, a to ve čtvrtek 30.04.2015 od 8:00 
hodin. 
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III. souhlasí 
 
193  
S oplocením p. p. č. 269/81, k. ú. Bílina pro účely vydání územního souhlasu, popř. jiného 
opatření dle stavebního zákona. 
 
 

IV. nesouhlasí 
       
194  
Se zřízením přípravné třídy v Základní škole, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková 
organizace, ve školním roce 2015/2016.     
 
 

V. rozhodla 
 

195  
Vypovědět mandátní smlouvu o poskytování právních služeb uzavřenou 03.06.2011 mezi 
městem Bílina jako klientem a Mgr. Jiřím Dostálem, jako mandatářem, v souladu s čl. VI, 
odst. 1 této smlouvy.  
 
 

VI. zřizuje 
 
196  
Odbornou pracovní skupinu pro zhodnocení efektivnosti a hospodárnosti příspěvkové 
organizace Kulturní centrum Kaskáda, a pro zpracování variantního řešení v oblasti 
personálního obsazení a financování organizace. Zároveň volí pana Bc. Jiřího Eliáše 
předsedou této pracovní skupiny a pana Tomáše Nepomuckého, Marii Merbsovou členy této 
komise.  
 
197  
Odbornou pracovní skupinu pro zhodnocení efektivnosti a hospodárnosti společnosti 
Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., a pro zpracování variantního řešení v oblasti 
personálního obsazení a financování organizace. Zároveň volí pana Ing. Petra Procházku 
předsedou této pracovní skupiny a pana Jaromíra Sochora, Jiřího Konárka členy této komise. 
 
198  
Odbornou pracovní skupinu pro zhodnocení efektivnosti a hospodárnosti Městské policie 
Bílina, a pro zpracování variantního řešení v oblasti personálního obsazení a financování 
organizace. Zároveň volí pana Bc. Aleše Tallowitze předsedou této pracovní skupiny a pana 
Jaromíra Sochora a Tomáše Nepomuckého členy této komise. 
 
 
 

VII. jmenuje 
 
 
199  
Pana Jiřího Urbánka (ANO 2011) předsedou komise pro školství, kulturu a sport a zároveň 
jmenuje pana Vladimíra Pikala (HNHRM), pana Václava Mojžiše (KSČM), pana Jiřího Konárka 
(KSČM), paní Mgr. Alexandru Štolbovou (TOP 09) členy této komise. Tajemníkem komise 
jmenuje paní Ivetu Richterovou. 
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200  
Paní Miroslavu Chodounskou (KSČM) předsedkyní bytové komise a zároveň jmenuje paní 
Oldřišku Čeledovou (HNHRM), paní Helenu Ježkovou (N-Bílina), paní Veroniku 
Duchoslavovou (BSD), pana Štěpána Kohlschutera (ANO 2011), paní Moniku Pecháčkovou 
(TOP 09), pana Petra Salaje (KSČM) a paní Soňu Strýčkovou (MěÚ Bílina) členy této komise. 
Tajemnicí komise jmenuje paní Danu Sáblovou. 
 
201  
Pana Kamila Šrámka (ANO 2011) předsedou sociálně zdravotní komise a zároveň jmenuje 
paní Alenu Burešovou (HNHRM), paní Naděždu Maurerovou (KSČM), paní Janu Homolovou 
(KSČM) a paní Moniku Beránkovou (TOP 09) členy této komise. Tajemníkem komise jmenuje 
paní Markétu Kalivodovou. 
 
202  
Pana Pavla Jabůrka (HNHRM) předsedou komise pro životní prostředí a dopravu a zároveň 
jmenuje pana Miloslava Janouška (ANO 2011), pana Václava Ježka (KSČM), pana Václava 
Mojžiše (KSČM) a paní Ludmilu Vážnou (TOP 09), členy této komise. Tajemníkem komise 
jmenuje paní Eriku Antošovou. 
 
203  
Pana  Bc. Aleše Tallowitze (KSČM) předsedou komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 
a zároveň jmenuje pana Tomáše Hereše (HNHRM), pana Tomáše Nepomuckého (ANO 
2011), pana Bc. Vladimíra Řáhu (TOP 09) a pana Bc. Lukáše Brázdu (KSČM) členy této 
komise. Tajemnicí komise jmenuje paní Veroniku Nodžákovou, DiS.  
 
204  
Pana Marka Zvolánka (HNHRM) předsedou komise pro rozvoj a cestovní ruch a zároveň 
jmenuje pana Josefa Horáčka (N-Bílina), pana Zdeňka Mikeše (BSD), pana Luďka Svobodu 
(ANO 2011), paní Naděždu Maurerovou (KSČM), paní Kláru Homolovou (KSČM) a paní Ing. 
Jaroslavu Mrázovou (TOP 09), členy této komise. Tajemnicí komise jmenuje paní Ing. Renatu 
Strakovou. 
 
 

VIII. deleguje 
 
 
205  
Mgr. Veroniku Horovou, 1. místostarostku pro věci neinvestiční, zastupováním ve všech 
orgánech Hospodářské a sociální rady Teplicka, Euroregionu Krušnohoří, Severočeského 
sdružení obcí a Sdružení lázeňských míst.  
 
206  
Mgr. Zuzanu Bařtipánovou, 2. místostarostku města pro věci investiční, zastupováním ve 
všech orgánech Svazu měst a obcí České republiky, Euroregionu Labe, Hospodářské 
a sociální radě Ústeckého kraje a MAS SERVISO, o. p. s. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 

 
207  
Usnesení zastupitelstva města č. 197 ze 4. září 2014, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o bezúplatném převodu mezi městem Bílina jako převodcem a Ústeckým krajem se sídlem 
v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48 jako nabyvatelem, kdy předmětem smlouvy byl 
bezúplatný převod pozemku p. č. 259/2 o výměře 84 m2. 
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X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
208  
Návrh rozpočtu města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2015 v této výši 
                                Celkové příjmy ve výši:  269 443 000 Kč  
                                Financování ve výši:         44 888 000 Kč 
                                Celkové výdaje ve výši:   314 331 000 Kč  
 
209  
Program podpory sportu dětí a mládeže ve městě Bílina s účinností od 29.04.2015 s tím, že 
seznamy registrovaných členů s místem bydliště ve městě Bílina nebo ve spádových obcích 
Bíliny do 19 let již předložené sportovními organizacemi budou akceptovány jako příloha 
k žádosti o poskytnutí příspěvku z Programu podpory sportu dětí a mládeže ve městě Bílina, 
pokud se organizace, které tyto seznamy předložily do tohoto programu přihlásí.  
 
210  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a Ústeckým krajem se sídlem 
v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48 jako obdarovaným, kdy předmětem smlouvy je 
převod pozemku p. č. 259/2 o výměře 84 m2. Podpisem darovací smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.  
 
211  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Jaroslavou 
Váchalíkovou  jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1470/6 o výměře  
20 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 2.600 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.    
 
212  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Václavem Sýkorou 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1470/14 o výměře 29 m2 za 
kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 3.770 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města.    
 
213  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Josefem Velekem  
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 1636/158 
o celkové  výměře 22 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 1.430 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.    
 
214  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Karlem Strahlheimem  
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 1636/170 
o celkové  výměře 22 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 1.430 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.    
 
215  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Pavlem Palečkem 
a paní Karinou Poláčkovou jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
1636/186 o celkové výměře 25 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 3.250 Kč, do podílového 
spoluvlastnictví. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.    
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216  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Pavlínou Kadlecovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 1636/187 
o celkové  výměře 22 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 1.430 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.    
 
217  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Janem Pekem jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1636/234 o  výměře 25 m2 za kupní 
cenu 130 Kč/m2, tj. 3.250 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.    
 
218  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Miroslavem 
a Jarmilou Kolářovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
1636/235 o  výměře 22 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 2.860 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.    
 
219  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností ROSEZIN, 
spol. s r. o., jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1636/268 
o  výměře 24 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 3.120 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města.    
 
220  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Josefem Vitákem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 927/40 
o celkové výměře 22 m2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 1.320 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.    
 
221  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jiřím a Irenou 
Souškovými a panem Jiřím Červinkou jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemku p. č. 1664/294 o celkové výměře 3 m2 za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. 300 Kč, do 
podílového spoluvlastnictví. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
222  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Zdeňkem Noskem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 2219/18 
o celkové výměře 20 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 1.100 Kč, a ideální poloviny 
pozemku p. č. 2219/28 o celkové výměře 19 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2, 
tj. 1.045 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
223  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Naděždou Matčukovou 
a manželi  Juliusem a Olgou Matócsikovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemku p. č. 401/82 o celkové výměře 32 m2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 130 Kč/m2, 
tj. 4.160 Kč, do podílového spoluvlastnictví. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.  
 
224  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Robertem a Šárkou 
Hajmovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 197 o výměře 
119 m2 a pozemku p. č. 198/2 o výměře 3 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 33.550 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
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225  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jiřím Lendlem jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemků p. č. 1825/2 o výměře 7 m2 a p. č. 
1826/12 o výměře 6 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 3.575 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
226  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Petrem a Petrou 
Krúpovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 92/2 o výměře 
97 m2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 26.675 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
227  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Radkem 
a Jaroslavou Hudrlíkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
269/252 o výměře 153 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 30.600 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
228  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Josefem Horáčkem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1748/14 o výměře 55 m2 
odděleného z pozemku p. č. 1748/1 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2274-
228/2014 za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 11.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.   
 
229  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Miroslavem Eiblem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 140/1 o výměře 25 m2 
odděleného z pozemku p. č. 140/1 díl „b“ a z pozemku 140/2 díl „a“ k. ú. Bílina-Újezd 
na základě geometrického plánu č. 478-116/2014 za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 6.875 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
230  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/45 o  výměře 23 m2, p. č. 23/69 o  výměře 23 m2, p. č. 23/118 
o  výměře 22 m2, p. č. 23/120 o  výměře 22 m2, p. č. 23/127 o výměře 22 m2, p. č. 23/130 
o  výměře 21 m2, p. č. 23/137 o  výměře 22 m2, p. č. 23/159 o  výměře 22 m2, p. č. 23/170 
o  výměře 22 m2, p. č. 23/175 o  výměře 22 m2, p. č. 23/185 o  výměře 23 m2, p. č. 23/188 
o  výměře 23 m2, p. č. 23/190 o  výměře 23 m2, p. č. 23/191 o  výměře 23 m2, p. č. 23/192 
o výměře 23 m2, p. č. 23/193 o  výměře 22 m2, p. č. 23/215 o  výměře 24 m2, p. č. 23/216 
o  výměře 24 m2, p. č. 23/231 o  výměře 24 m2, vše k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
90 Kč/m2. 
 
231  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1194/4 o výměře 22 m2 a p. č. 1194/12 o výměře 24 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2. 
 
232  
Záměr prodeje ideální poloviny pozemku p. č. 1636/170 o celkové výměře 22 m2 a pozemku 
p. č. 1636/267 o výměře 24 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2. 
 
233  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1195/6 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2. 
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234  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1195/1 o výměře cca 400 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
200 Kč/m2. 
 
235  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 907/12 o výměře cca 70 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
120 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na 
oddělení pozemků.     
 
236  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1674/5 o výměře cca 7 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
165 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na 
oddělení pozemků.   
 
237  
Záměr prodeje pozemku p. č. 6/3 o výměře 58 m2 a p. č. 6/4 o výměře 17 m2 k. ú. Bílina za 
kupní cenu 390 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán 
na oddělení pozemků. 
 
238  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1069/13 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2.   
 
239  
Záměr prodeje pozemku p. č. 982/2 o výměře 58 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2.   
 
240  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1136/2 o výměře cca 3,5 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
200 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na 
oddělení pozemku.  
 
241  
Uzavření dohody o změně hranic obcí mezi obcí Hrobčice a městem Bílina, týkající se hranice 
mezi k. ú. Kučlín a k. ú. Bílina, dle průběhu navrženého státním pozemkovým úřadem, 
Krajským pozemkovým úřadem, Pobočka Teplice v rámci provádění „Komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Kučlín rozšíření o k. ú. Dřínek a k. ú. Bílina“. 
Podpisem dohody doporučuje pověřit starostu města.  
 
242  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Jaroslava Kiezlera výši 99.942 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné.  
 
243  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Josefa Richtra ve výši 27.368 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné. 
 
244  
Účtování poplatku z prodlení z plné výše 10 % za opožděně uhrazené dlužné nájemné panu 
Janu Krejčímu. Poplatek z prodlení před zmírněním činil 121.028,89 Kč, po zmírnění bude činit 
12.102 Kč. 
 
245  
Prominout zbylou část poplatku z prodlení paní Romaně Gabčové za opožděně uhrazené 
dlužné nájemné. 
 
 



Usnesení rady města z 21.04.2015  9 

 

246  
Změnu zřizovací listiny organizační složky Klub důchodců I., Aléská 265, 418 01 Bílina a Klub 
důchodců II., Havířská ul. 583/28, 418 01 Bílina, z důvodu upřesnění adres sídla těchto 
organizačních složek, s účinností od 01.05.2015.  
 
247  
Zvýšení spoluúčasti města na realizaci protipovodňového opatření – výstavbu mostku 
a prohloubení koryta Syčivky o 642.000 Kč, tedy na celkovou částku 3.697.000 Kč. Rada 
města zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zajištění 
provozování zařízení mezi městem Bílina a Povodím Ohře, státní podnik, Chomutov, jejímž 
předmětem je zajištění provozování a čištění hrubých česlí na vodním toku Syčivka. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
248  
Nové znění zakladatelské listiny společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
dle předloženého návrhu.  
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 
249  
Žádost pana Zdeňka Heřmánka o prodej části pozemku p. č. 802 o výměře cca 15 m2 k. ú. 
Bílina. 
 

250  
Žádost Bedřicha a Miluše Růžičkových o prodej části pozemku p. č. 802 o výměře 55 m2 k. ú. 
Bílina. 
 
251  
Žádost pana Pavla Nauše o prodej části pozemku p. č. 148/1 o výměře cca 85 m2 k. ú. Bílina.   
 
252  
Žádost společnosti PROTON K, s. r. o., o prodej části pozemku p. č. 1738 o výměře cca 80 m2 
k. ú. Bílina.   
 
253  
Žádost pana Quang Khanh Buie o prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy, jejímž 
předmětem je prodej pozemku p. č. 1191 o výměře 559 m2

 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba 
občanské vybavenosti č. p. 462 v ulici Teplická, Bílina. Zároveň doporučuje zastupitelstvu 
města zrušit usnesení č. 198 z 04.09.2014, kterým bylo  schváleno uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Bílina a panem Quang Khanh Buiem na prodej předmětné nemovitosti z důvodu 
nedodržení 6 měsíční lhůty stanovené pro uhrazení kupní ceny a podpisu kupní smlouvy. 
Zároveň doporučuje schválit zveřejnění záměru prodeje nemovitosti na úřední desce za cenu 
1.500.000 Kč s tím, že v případě doručení více žádostí bude prodej uskutečněn formou 
obálkové metody s minimální vyvolávací cenou 1.500.000 Kč.   
 
254  
Žádost pana Františka Lehkého o prodej areálu bývalých kasáren.  
 
255  
Návrh na odpis nedobytné pohledávky za manžele Lenku Hoangovou a Dinh Minh Hoanga ve 
výši 23.035 Kč za nezaplacené dlužné nájemné z důvodu nevypršení promlčecí lhůty. 
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XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z r u š i t 
 
 
256  
Program „Podpory sociálního začleňování ve městě Bílina“, k 29.04.2015. 
 
257  
Program podpory společenských a zájmových organizací ve městě Bílina, Program podpory 
kultury a literární fond města Bílina, Program podpory sportu ve městě Bílina, ke 
dni 29.04.2015.  
 
 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t  
 

 
258  
Jednací řád výborů Zastupitelstva města Bíliny, dle návrhu předloženého tajemníkem 
městského úřadu, s účinností dnem schválení. 
 
259  
Jednací řád Zastupitelstva města Bíliny, s účinností dnem schválení, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, s doplněním požadavků členů rady města.  
 
260  
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Bílina.   
 
 

XIV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   d e l e g o v a t 
 
 
261  
Paní Mgr. Veroniku Horovou, 1. místostarostku města pro věci neinvestiční, na valnou 
hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, Teplice, a to 
na volební období 2015–2018. 
 
262  
Mgr. Zuzanu Bařtipánovou, 2. místostarostku města pro věci investiční, na valnou hromadu 
společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s., Budovatelů 1995, Most, a to 
na volební období 2015–2018. 
 
 

XV. předkládá zastupitelstvu města k projednání 
 
 
263  
Návrh na odvolání Mgr. Reného Štěpánka, MBA, z funkce jednatele společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
264  
Návrh na odvolání Mgr. Reného Štěpánka, MBA, a pana Pavla Prchala z funkce člena dozorčí 
rady společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
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265  
Návrh na odvolání pana Pavla Prchala, z funkce člena dozorčí rady společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
266  
Materiál č. 166 – dodatečné práce při investiční akci „Zlepšení tepelně technických vlastností 
plaveckého bazénu Bílina“. 
 
 

XVI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
267  
Informaci o jednáních města Bílina s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže o obecně 
závazné vyhlášce města č. 4 – o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her na území města Bílina. 
 

268  
Nedodržení termínu pro podpis kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny pozemku p. č. 1683/2 
o výměře 195 m2 k. ú. Bílina a opětovnou žádost společnosti RWE GasNet, s. r. o., se sídlem 
Ústí nad Labem, Klíšská 940 o koupi tohoto pozemku. Zároveň doporučuje potvrdit platnost 
usnesení č. 168 z 5. září 2013, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy mezi městem 
Bílina jako prodávajícím a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, 
Klíšská 940, jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1683/2  o výměře 
195 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu dle znaleckého posudku, která činí 52.240 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
 

269  
Námitku obce Světec k 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 za účelem provozování 
motoristických závodů. 
 
270  
Informaci odboru dopravy a doporučuje dále zastupitelstvu města schválit realizaci varianty A 
(východní obchvat). 
 
 

XVII. bere na vědomí 
 
 
271  
Přehled mandátních smluv, na základě kterých jsou městu Bílina poskytovány právní služby.  
 
272  
Doplnění žádosti Husova institutu teologických studií, c. p. o., o příspěvek na provoz 
výukových prostor v Bílině. Rada města zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu připravit 
do dalšího zasedání rady návrh smlouvy o poskytnutí finanční dotace tomuto institutu ve výši 
40.000 Kč, včetně rozpočtové změny.  
 
273  
Informaci vedoucí finančního odboru o výsledku zápisů v bílinských mateřských školách pro 
školní rok 2015–2016.   
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274  
Žádost Podkrušnohorského gymnázia Most o příslib poskytnutí finanční dotace ve výši 
350.000 Kč na provozní náklady budovy gymnázia v Bílině v roce 2015 s tím, že tato žádost 
bude opětovně předložena radě a zastupitelstvu města po schválení rozpočtu. 
 
275  
Přehled aktualizovaných úvazků ve společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, k 15.04.2015, včetně mapy areálu a ordinačních hodin jednotlivých ordinací. 
 
276  
Stanoviska právních zástupců města, Mgr. Jiřího Dostála a JUDr. Dominika Hinera, 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 ambulantní péče v oboru pneumologie 
a ftizeologie provozované prostřednictvím plicní ambulance. Rada města zároveň ukládá 
tajemníkovi městského úřadu zajistit právní stanovisko k uzavření výše uvedené smlouvy od 
AK Kříženecký.        Taj. – ihned  
 
277  
Informaci o vypršení platnosti nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání 
uzavřenou se společností ČSAD Slaný, a. s., kdy předmětem smlouvy je pronájem části 
pozemkových parcel č. 2273, 2270/17 k. ú. Bílina včetně stavby autobusového nádraží na nich 
ležících.  
 
278  
Informaci starosty města o zřízení Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Bílina, 
včetně jmenování členů bezpečnostní rady. 
 
279  
Informaci starosty města o zřízení Krizového štábu obce s rozšířenou působností Bílina. 
 
 
 

XVIII. stahuje z programu 
 
 
280  
Žádost ZŠ Za Chlumem o souhlas s použitím fondu investic na pořízení interaktivního systému 
pro přípravnou třídu ve výši 108.752 Kč. 
 
281  
Žádost KC Kaskáda o souhlas s použitím fondu investic na úpravy a vybavení foyeru 
městského divadla v celkové výši 142.707 Kč. 
 
282  
Žádost KC Kaskáda o souhlas s použitím fondu investic na úpravy – škrábání, stěrkování, 
výmalba, úpravy rozvodů elektrické energie a úpravy osvětlení v celkové výši 158.079,61 Kč.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Usnesení rady města z 21.04.2015  13 

 

____________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 

I. neschvaluje 
 
 

283  

Žádost společnosti Buldoci, spol. s r. o., o prominutí platby za služby a podnájem nebytových 
prostor za období od 1. dubna do 31. července 2015 za užívání nebytových prostor – 
restaurace na zimním stadionu v Bílině. 
 
 

II. ukládá  
 
 
 

284  
Jednateli společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., připravit návrh na vypsání 
výběrového řízení na podnájem nebytových prostor – restaurace na zimním stadionu v Bílině 
a předložit jej k projednání na radě města, která se uskuteční 12.05.2015. 
          RSZ – 12.05. 
 
 

III. bere na vědomí 
 

 
285  
Přehled oprav a investičních akcí na sportovních a rekreačních zařízeních města Bíliny 
v období let 2009–2015, předložený jednatelem společnosti, Mgr. Petrem Boudou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r. 
1. místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
2. místostarostka města 


