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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 21. schůze v roce 2015, 
konané 15. září 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
982 Taj.  29.09.   
879 Taj. (ONI) 13.10. 
981 Taj.   13.10. 
983 Taj. (ONI) 13.10.  

985 Taj. (OSVV) 13.10.   
619 HNsP   27.10.  
984 Taj.  27.10. 
883 Taj.  leden 

 
Splněná usnesení: 882, 915, 916 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. revokuje 
 
980  
Usnesení rady města č. 683 z 21.07.2015, kterým rada města doporučila zastupitelstvu města 
schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství a spolupráci uzavřené 02.10.2014 
mezi městem Bílina a společností MAS Serviso, o. p. s., Třebívlice. Předmětem dodatku byl 
závazek úhrady ročního příspěvku ve výši stanovené rozhodnutím Valné hromady MAS 
Serviso, s. r. o., pokud tak valná hromada učiní, viz usnesení č. 1056. 
 
 

II. ukládá 
 
981  
Tajemníkovi městského úřadu připravit podklady pro vypsání výběrového nebo poptávkového 
řízení na poskytovatele bankovních služeb pro město Bílina a ostatní organizace zřízené 
městem.        Taj. – 13.10. 
 
982  
Tajemníkovi městského úřadu připravit do příštího zasedání rady města podklady pro vypsání 
veřejného výběrového řízení na pojišťovacího makléře.  Taj. – 29.09. 
 
983  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním 
cenové nabídky na dokončení opravy chodníku, který tvoří střechu garáží v ulici Aléská  – 
pozemek p. č. 336/99 a cca polovina komunikace p. č. 336/98 v k. ú. Bílina, v souladu se 
žádostí pana Mgr. Jindřicha a Radka Stillera.  Taj. – 13.10. 
 
984  
Tajemníkovi městského úřadu připravit do listopadového zasedání zastupitelstva města etický 
kodex člena Zastupitelstva města Bíliny s tím, že s návrhem budou nejdříve seznámeni všichni 
členové zastupitelstva města a případně bude tento návrh doplněn o jejich připomínky 
a návrhy.       Taj. – 27.10. 
 
985  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucí odboru správního a vnitřních věcí kontrolou 
značení jednotlivých ulic ve městě, včetně zpracování nákladů na případné obnovení označení 
všech ulic.       Taj. – 13.10. 
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III. schvaluje 
 
986  
Rozpočtovou změnu č. 55/2015 – navýšení rozpočtu společnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., o částku ve výši 156.000 Kč na dovybavení sportovních hřišť v Zelené 
hale. 
 
987  
Rozpočtovou změnu č.  67/2015 – navýšení rozpočtu MŠ Švabinského na úhradu odpisů roku 
2015 z nově pořízeného majetku – pořízení interaktivní tabule ve výši 3.084 Kč a pořízení 
pianina PETROF ve výši 2.268 Kč, v celkové výši 5.352 Kč.  
 
988  
Rozpočtovou změnu č.  67/2015 – navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem na úhradu odpisů roku 
2015 z nově pořízeného majetku – pořízení interaktivní dotykové tabule, 2 x křídlo keramické 
tabule, PC TP net STUDENT sestava, projektor PANASONIC, držák projektoru ve výši 
3.625 Kč.  
 
989  
Rozpočtovou změnu č. 67/2015 – navýšení rozpočtu DDM Bílina na úhradu odpisů roku 2015 
z nově pořízeného majetku – pořízení rekonstrukce recepce ve výši 2.655 Kč.   
 
990  
Rozpočtovou změnu č.  68/2015 – navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem o průtokovou dotaci na 
úhradu realizace projektu „Čtení pro radost“ ve výši 227.024 Kč.  
 
991  
Rozpočtovou změnu č. 71/2015 – přijetí státního příspěvku ve výši 44.000 Kč na zajištění 
výkonu pěstounské péče pro rok 2015. 
 
992  
Přijetí daru od společnosti Women for women, o. p. s., pro Základní školu Lidická na úhradu 
obědů pro 12 dětí Základní školy Lidická, v období od 15.09.2015–30.06.2015, ve výši 
49.875 Kč. 

 
993  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího  podnikání mezi Ing. Rubínovou Eliškou, bytem 
Jiráskova 316, 418 01 Bílina jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. Předmětem 
smlouvy je pronájem prostoru sloužícího  podnikání na adrese Komenského 38, Bílina 
o celkové výměře 46,77 m2, za účelem využití jako fotografické služby – ateliér, prodej rekvizit 
a ostatních fotografických potřeb, za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících 
podnikání s účinností smlouvy od 01.10.2015 na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle § 2312 
zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 
994  
Ukončení smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provádění úklidu společných prostor domu na 
adrese Mírové náměstí 90, Bílina, uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem a firmou 
Miloslav Telín, Za Chlumem 740/2, 418 01 Bílina, písemnou výpovědí ze strany objednatele. 
Podpisem výpovědi pověřuje starostu města Bíliny. 
 
995  
Uzavření smlouvy č. 11315906 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Bílina 
o vlastnictví silniční vegetace pozemní komunikace I. třídy č. 13. Dále souhlasí s podmínkami 
stanovenými v této smlouvě. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
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996  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti ochrany a ostrahy majetku 
i osob a o podmínkách zajištění dalších činností, uzavřené v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění – ostraha areálu 
Lázně Kyselka Bílina, z důvodu změny obchodního názvu dodavatele na Služby Dobiáš a syn 
s. r. o., IČ 043 44 561 se sídlem Most, ul. Františka Halase 845, PSČ 434 01, s účinností od 
01.09.2015 na dobu určitou do 31.12.2015. Podpisem dodatku pověřuje starostu města Bíliny. 
 
997  
Uzavření smlouvy o ochraně objektu prostřednictvím elektronického zabezpečovacího 
zařízení odběratele napojeného k monitorování na pult centralizované ochrany dodavatele, 
mezi městem Bílina jako dodavatelem a společností Klub přátel Josefa Masopusta jako 
odběratelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
998  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a pí Jiřinou Widtmanovu jako 
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka notebooku Lenovo s inventárním číslem 
MUBIH000ESHH v celkové pořizovací ceně 29.996,50 Kč, s účinností od 01.09.2015 do 
31.12.2015. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
999  
Prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 883 z 18.08.2015, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit vedoucí finančního odboru zajištěním převodu majetku 
města – veřejného osvětlení do správy příspěvkové organizace Městské technické služby 
Bílina a změny zřizovací listiny, a to do lednového zasedání rady města.  
 
 

IV. souhlasí 
 
1000  
S odprodejem motorového vozidla Městských technických služeb Bílina zn. MAN TGA 26.310 
– nákladní automobil pro přepravu odpadu, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 
tj. 574.000 Kč bez DPH.  
 
 

V. nesouhlasí 
 
1001  
S připojením města Bílina do strategického partnerství na podporu zavedení opatření pro 
větrné a malé solární elektrárny vlastněné obcemi, domácnostmi a firmami. 
 
 

VI. zamítá 
 
1002  
Žádost Draci Bílina, o. s., o poskytnutí dotace ve výši 49.400 Kč na přihlášky do soutěží 
a vybavení týmů – štulpny a puky, a to na doporučení komise pro školství, kulturu a sport.  
 
1003  
Návrh na zvýšení sazby měsíčního nájemného v bytech ve vlastnictví města Bíliny, sazba 
zůstává ve stejné výši  35 Kč za 1 m2 podlahové plochy  bytu, s účinností od 01.01.2016. 
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VII. zřizuje 
 
 

1004  

Pracovní skupinu pro vytvoření nové obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her, ve složení – Pavel Bárta – vedoucí pracovní 
skupiny, Bc. Aleš Tallowitz, Ing. Petr Procházka, Petra Starková, s tím, že návrh nové obecně 
závazné vyhlášky bude předložen nejpozději na prosincovém zasedání zastupitelstva města. 
Pracovní skupina bude radě města podávat průběžné informace.  
 
 

VIII. ruší 
 
1005  
Poptávkové řízení na pojišťovacího makléře, o kterém bylo rozhodnuto usnesením rady města 
č. 408 z 26.05.2015, viz usnesení č. 982. 
 
 

IX. rozhodla 
 
1006  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na 
„Dodávku techniky: Tablety + Dobíjecí a synchronizační základna“ v ZŠ Aléská.  
 
1007  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na 
„Pořízení 80 kusů šatních skříněk“ v ZŠ Za Chlumem. 
 
1008  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci 
„Oprava bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č. p. 582/27 a 583/28 – „Dům 
s pečovatelskou službou“ (DPS). 
 
1009  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Oprava 
podlahy malé tělocvičny v ZŠ Aléská 270, Bílina“ je nabídka firmy PODLAHÁŘSTVÍ SLÁDEK 
Pavel, Chomutov.  
 
1010  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Zlepšení infrastruktury MŠ a okolí 
– MŠ Za Chlumem“ společnosti 4soft, s. r. o., jako jedinému uchazeči. 
 
 

X. navrhuje 
 
 
1011  
Paní Mgr. Veroniku Horovou, jako členku Školské komise Předsednictva Svazu měst a obcí 
České republiky. 
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1012  
Paní Mgr. Zuzanu Bařtipánovou, jako členku Regionální komise a Komise pro zahraniční 
spolupráci Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky. 
 
1013  
Pana Bc. Aleše Tallowitze, jako člena Bezpečnostní komise Předsednictva Svazu měst a obcí 
České republiky. 
 
1014  
Pana Jaromíra Sochora, jako člena Bytové komise Předsednictva Svazu měst a obcí České 
republiky. 
 
1015  
Pana Tomáše Nepomuckého, jako člena Energetické komise a Dopravní komise 
Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
 
1016  
Usnesení zastupitelstva města č. 121 z 20.06.2013, kterým bylo schváleno uzavření směnné 
smlouvy mezi městem Bílina a manželi Petrem a Štěpánkou Zilcherovými, jejímž předmětem 
je dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna pozemků parcely č. 2372/287 o výměře 
163 m2 za p. č. 2372/299 o výměře 22 m2  vše v k. ú. Bílina. Ceny pozemků činí dle znaleckého 
posudku 85 Kč/m2. Manželé Zilcherovi uhradí městu Bílina rozdíl výměry směňovaných 
nemovitostí, který činí 11.985 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné smlouvy 
byl pověřen starosta města, viz usnesení č. 1050. 
 

 
XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 

 
 
1017  
Rozpočtovou změnu č. 56/2015 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti obce v oblasti 
sociální práce ve výši 359.000 Kč. 
 
1018  
Rozpočtovou změnu č. 63/2015 – přijetí finanční dotace na akci 14-04 “Zateplení DSP 
č. p. 583“ ve výši 334.000 Kč. 
 
1019  
Rozpočtovou změnu č. 64/2015 – přijetí finanční dotace na akci 14-03 “Zateplení DSP 
č. p. 583“ ve výši 352.000 Kč. 
 
1020  
Rozpočtovou změnu č. 65/2015 – přijetí finanční dotace na akci 14-04 “Rekonstrukce Zelené 
haly v Bílině“ ve výši 10.732.000 Kč. 
 
1021  
Rozpočtovou změnu č. 66/2015 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic 
o očekávané náklady ve výši 2.782.000 Kč vč. DPH, dle odhadu odboru nemovitostí a investic, 
na akci „Rekonstrukce vzduchotechniky objektu „B“ plaveckého bazénu“. 
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1022  
Rozpočtovou změnu č. 69/2015 – přijetí účelové neinvestiční dotace na projekt „Zvyšování 
kvality základního vzdělávání na Bílinsku“ v celkové výši 396.000 Kč. 
 
1023  
Rozpočtovou změnu č. 70/2015 – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR 
z programu prevence kriminality na rok 2015 ve výši 243.000 Kč na zajištění víkendových 
pobytů a tábora OSPOD. 
 
1024  
Rozpočtovou změnu č. 72/2015 – přijetí dotace ve výši 120.000 Kč a přesun podílu města 
v rámci schváleného rozpočtu Městské policie Bílina, ve výši 22.000 Kč na realizaci projektu 
„Asistenti prevence kriminality“ z programu Prevence kriminality MVČR 2015. 
 
1025  
Rozpočtovou změnu č. 73/2015 – přijetí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele od 
Úřadu práce České republiky ve výši 179.000 Kč na pracovníky dohledové služby a přesun 
finančních prostředků ze schváleného rozpočtu Městské policie Bílina ve výši 101.000 Kč na 
předfinancování mzdových nákladů pracovníků dohledové služby. 
 
1026  
Rozšíření činnosti Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, 
o provozování veřejného pohřebiště, s platností od 01.10.2015 a současně doporučuje 
zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 4/2015 ke zřizovací listině Městských 
technických služeb Bílina, jehož předmětem je rozšíření zřizovací listiny o provozování 
veřejného pohřebiště. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu a místostarostky města. 
 

1027  
Opětovný záměr prodeje nepotřebného movitého majetku – osobního automobilu Škoda 
Superb 3T s  inv. č. MUBIH000DGEL obálkovou metodou, kdy vyvolávací cena je odhadní, 
tj. 450.400 Kč s tím, že informace o prodeji automobilu bude uveřejněna na inzertních 
webových portálech a v tištěných médiích.  
 
1028  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Draci Bílina, o. s., jako příjemcem ve výši 877.000 Kč na úhradu pronájmu ledové plochy, 
dle doporučení komise pro školství, kulturu a sport. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.  
 
1029  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a SK HC Draci 
Bílina jako příjemcem, ve výši 350.000 Kč na náklady spojené s II. národní hokejovou ligou – 
dopravu, rozhodčí, nákup výzbroje a pronájem ledové plochy. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města.  
 
1030  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a panem Josefem Čihákem jako 
prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1186/3 o výměře 23 m2 za kupní 
cenu 275 Kč/m2, tj. 6.325 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1031  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a paní Růženou Očkovou jako 
prodávající, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1186/4 o výměře 22 m2 za kupní 
cenu 275 Kč/m2, tj. 6.050 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
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1032  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a panem PhDr. Ladislavem 
Laškem a panem Ing. Jiřím Laškem jako prodávajícími, kdy předmětem smlouvy je výkup 
pozemku p. č. 1186/5 o výměře 25 m2 za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 6.875 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1033  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a paní Lucií Anderlovou 
a s paní Hanou Langerovou jako prodávajícími, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku 
p. č. 1186/7 o výměře 33 m2 za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 9.075 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
1034  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a panem Františkem Mladým jako 
prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 2247/25 o výměře 7 m2 za kupní 
cenu 145 Kč/m2, tj. 1.015 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1035  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a paní Ing. Hanou Ansorgovou 
jako prodávající, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1727/89 o výměře 65 m2 za 
kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 8.450 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
1036  
Uzavření kupní smlouvy č. 132/15/4120 mezi městem Bílina jako kupujícím a Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávajícím, kdy 
předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1916/33 o výměře 46 m2 za kupní cenu 5.100 Kč. 
Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
1037  
Uzavření kupní smlouvy č. 133/15/4120 mezi městem Bílina jako kupujícím a Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávajícím, kdy 
předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 9/1 o výměře 8 m2 za kupní cenu 3.700 Kč. 
Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
1038  
Uzavření smlouvy č. 134/15/4120 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, 
kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemků p. č. 1461/3 o výměře 73 m2, p. č. 
1461/4 o výměře 325 m2, p. č. 1932/11 o výměře 1938 m2, p. č. 1932/12 o výměře 96 m2, p. č. 
1961/1 o výměře 704 m2, vše k. ú. Bílina. 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“ a městem Bílinou jako „nabyvatelem“. 
Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.   
 
1039  
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, formou obálkové metody, kdy k otevření obálek 
s jednotlivými nabídkami dojde na zasedání zastupitelstva města 24.09.2015. Vyvolávací cena 
nemovitosti je 1.500.000 Kč.  
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1040  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Petrem Roháčem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1195/8 o výměře 23 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 4.600 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.    
 
1041  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem PaedDr. Václavem 
Skálou jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1195/9 o výměře 
23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 4.600 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
1042  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem PaedDr. Václavem 
Skálou jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1195/10 o výměře 
494 m2 odděleného z pozemku p. č. 1195/1 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu 
č. 2827-102/2015 zpracovaného geodetickou kanceláří Martina Lanka za kupní cenu 200 
Kč/m2, tj. 98.800 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1043  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Miluší Konrádovou jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1069/4 o výměře 21 m2 k. ú. Bílina 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 4.200 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
1044  
Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, kdy předmětem smlouvy je 
prodej pozemku p. č. 637/1 o výměře 203 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 65 Kč/m2, tj. 13.195 Kč 
a zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty k pozemku p. č. 413/3 k. ú. Bílina. 
Smlouva bude uzavřena mezi městem Bílina jako prodávajícím, manželi Jiřím a Pavlínou 
Eliášovými jako kupujícími a povinnými z věcného břemene a vlastníky pozemku p. č. 413/3 
k. ú. Bílina jako oprávněnými z věcného břemene. Podpisem kupní smlouvy a smlouvy 
o zřízení věcného břemene doporučuje pověřit starostu města. 
 
1045  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Františkem Lehkým 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 336/124 o výměře 19 m2, 
odděleného z pozemků p. č. 336/63 díl „b“ o výměře 1 m2 a p. č. 336/124 díl „d“ o výměře 
18 m2 na základě geometrického plánu č. 2843-157/2015 zpracovaného geodetickou kanceláří 
Martina Lanka za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 5.225 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
1046  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Petrou Šímovou jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1069/8 o výměře 18 m2 k. ú. Bílina, 
jehož součástí je stavba garáže bez čp/če, za kupní cenu 50.000 Kč navýšenou o náklady 
spojené s prodejem nemovitosti ve výši 2.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.  
 
1047  
Záměr směny pozemku p. č. 270/12 o výměře 51 m2 a části p. p. č. 270/15 o výměře cca 40 m2 
za část pozemku 336/81 o výměře cca 9 m2 a část pozemku p. č. 336/106 o výměře cca 48 m2 
k. ú. Bílina s tím, že náklady spojené se směnou ponese město Bílina, jako kompenzaci rozdílu 
ve výměrách směňovaných pozemků.  
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1048  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina jako prvním směňujícím a paní Ivanou 
Sadílkovou jako druhou směňující, kdy předmětem smlouvy je směna pozemku p. č. 1194/91 
o výměře 24 m2 odděleného z pozemku p. č. 1194/26 na základě geometrického plánu č. 2845-
162/2015 zpracovaného geodetickou kanceláří Martina Lanka, který je ve vlastnictví města 
Bíliny, za pozemek p. č. 1186/9 o výměře 24 m2, který je ve vlastnictví paní Sadílkové, vše k. 
ú. Bílina. Náklady spojené se směnou nemovitostí budou rozděleny mezi obě směnující strany. 
Podpisem směnné smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
1049  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina jako prvním směňujícím a paní Věrou 
Zvešperovou jako druhou směňující, kdy předmětem smlouvy je směna pozemku p. č. 1692/1 
dílu „b“ o výměře 1 m2 odděleného z pozemku p. č. 1692/1, který je ve vlastnictví města Bíliny, 
za pozemek p. č. 1692/3 díl „d“ o výměře 1 m2 odděleného z pozemku p. č. 1692/3, který je ve 
vlastnictví paní Zvešperové, na základě geometrického plánu č. 2106-0608/2006 
zpracovaného geodetickou kanceláří GEOTEP – Müller Erich, vše k. ú. Bílina. Náklady 
spojené se směnou nemovitostí hradí druhá směňující. Podpisem směnné smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
1050  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a manželi Petrem a Štěpánkou Zilcherovými, 
jejímž předmětem je směna pozemků p. č. 2372/287 o výměře 163 m2 za pozemek 
p. č. 2372/299 o výměře 26 m2 vše v k. ú. Bílina s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných 
nemovitostí bude finančně vypořádán částkou stanovenou znaleckým posudkem, která činí 
85 Kč/m2. Manželé Zilcherovi doplatí městu Bílina rozdíl ve výši 11.645 Kč. Částka bude 
navýšena o náklady spojené se směnou. Podpisem směnné smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města. 
 
1051  
Zveřejnění záměru prodeje areálu bývalého Zámeckého pivovaru Bílina, a to pozemku p. č. 
782 o výměře 461 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2; pozemku p. č. 783 o výměře 2 817 m2, 
jehož součástí je stavba bez čp/če; pozemku p. č. 784/1 o výměře 4 410 m2, jehož součástí je 
stavba č. p. 228; pozemku p. č. 785 o výměře 3 236 m2, jehož součástí je stavba č. p. 1; 
pozemku p. č. 804/5 o výměře 449 m2 vše k. ú. Bílina za vyvolávací kupní cenu 2.300.000 Kč 
navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí. Následně, při jednoznačně 
prokazatelném investování do nemovitosti bývalého Zámeckého pivovaru Bílina, bude kupní 
částka nabyvateli přeúčtována, zároveň musí být splněny podmínky stanovené v bodech 1–8:  
1. záměr zájemce na revitalizaci areálu Zámeckého pivovaru v Bílině musí být v souladu 

s územním plánem města Bíliny a platnou legislativou; 
2. zájemce musí předložit závazný časový harmonogram rekonstrukce areálu včetně popisu 

jednotlivých stavebních objektů a termínu jejich zprovoznění. Kompletní dokončení 
rekonstrukce bude nejpozději do 7 let od podpisu kupní smlouvy; 

3. zájemce prokáže výši základního jmění a ročních obratů za poslední 3 roky; 
4. zájemce prokáže zkušenosti s rekonstrukcí objektů obdobného typu; 
5. při revitalizaci areálu pivovaru budou zachovány historické budovy nacházející se v areálu 

pivovaru; 
6. zájemce se zaváže k užívání části zrekonstruovaných prostor v areálu pivovaru pro veřejně 

prospěšné účely; 
7. zájemce uvede počet nově vzniklých pracovních míst při rekonstrukci a dalších 

připravovaných aktivitách zájemce; 
8. zájemce se zaváže, že nebude využívat či pronajímat pozemky či zrekonstruované 

nebytové prostory, které nebudou sloužit pro provozování pivovaru, k provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her v rozporu s vyhláškou č. 4/2011 města Bíliny, 
sexshopů, nočních klubů a jiných podobných činností. 
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1052  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 2 800 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
181,50 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na 
oddělení pozemku. 
 
1053  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/1 o výměře cca 160 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. 
 
1054  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 873 o výměře cca 300 m2 a 500 m2 za kupní cenu 100 Kč/m2 
s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemků.  
 
1055  
Záměr výkupu komunikace, vlastního pozemku pod komunikací p. č. 2085/1 k. ú. Bílina za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 39/3524/2015 na částku 1.888.230 Kč a na 
bezúplatné převedení veřejného osvětlení do majetku města a pověřuje stavební úřad, aby ve 
spolupráci s právním zástupcem města připravil návrh kupní smlouvy, který bude předložen 
zastupitelům města po předložení kompletní dokumentace ke stavbě a příslušných 
kolaudačních rozhodnutí s nabytím právním moci včetně geodetického zaměření skutečného 
provedení stavby a veřejného osvětlení. 
 
1056  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství a spolupráci uzavřené 02.10.2014 mezi 
městem Bílina a společností MAS Serviso, o. p. s., Třebívlice. Předmětem dodatku je závazek 
úhrady příspěvku na rok 2015 ve výši 15 Kč/obyvatel/rok. Podpisem dodatku doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
1057  
Záměr poskytnutí finančního příspěvku při řešení havarijní situace komunikace stavbou 
opěrné zdi v ul. 5. května v Bílině ve výši 698.164 Kč s tím, že doporučuje pověřit finanční 
odbor prověřením možnosti poskytnutí tohoto příspěvku panu Chiriacu Gerguiua – majiteli 
nemovitosti. 
 
1058  
Záměr odkoupení bytových jednotek v Bílině od Realitní kanceláře SEVER Plus, s. r. o. 
Jednáním s vlastníkem bytových jednotek doporučuje pověřit starostu města. 
 
1059  
Uzavření dohody o narovnání dle § 1903 občanského zákoníku mezi městem Bílina a panem 
Leo Paulem, jejímž předmětem je finanční vyrovnání  v tom smyslu, že město Bílina vrátí panu 
Leo Paulovi poměrnou část kupní ceny ve výši 115.800 Kč, kterou uhradil městu na základě 
kupní smlouvy z 16.09.1992 za pozemek p. č. 1309/1 o výměře 772 m2 následně vydaný panu 
Martinu Lobkowiczovi na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu č. j. PÚ/1200/1998/Ben. 
z 02.10.1998, právní moc 09.11.1998, ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě. Podpisem dohody doporučuje pověřit starostu města.  
 
1060  
Uzavření smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti města Bílina 
městskou autobusovou dopravou mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 
ARRIVA Teplice, s. r. o., jako dopravcem, s účinností od 01.11.2015 do 31.10.2025. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
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1061  
Změnu uliční čáry ulice Liptická na hranici křižovatky pozemků p. č. 2372/4 a p. č. 2432/1, 
z důvodu výstavby nových rodinných domů v této lokalitě. 
 
1062  
Uzavření dodatku č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a obcí Hrobčice. 
Předmětem dodatku je doplnění odst. 2 o možnost výjezdu hlídky v případě narušení objektu 
obce napojeného na pult elektronické ochrany. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu 
města.  
 
1063  
Uzavření dodatku č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a městysem 
Hostomice. Předmětem dodatku je provozování kamerového systému prostřednictvím 
Městské policie Bílina. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu města. 
 
1064  
Záměr zúčastnit se v roce 2016 programu Podpora terénní práce a požádat o účelovou dotaci 
se spoluúčastí města (ve výši nejméně 30 % z celkového rozpočtu projektu). Celková výše 
bude upřesněna v návrhu rozpočtu města na rok 2016.  
 
 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 
1065  
Nabídku pana Ing. Jiřího Lichtnegera na výkup pozemků p. č. 1676/4, p. č. 1676/5, p. č.  
1676/6, p. č. 1676/9 a p. č. 1675/31 k. ú. Bílina, za cenu 250 Kč/m2. 
 
1066  
Žádost společnosti CZECH M. A. T., s. r. o., o prodej pozemku p. č. 23/255, p. č. 23/256 a p. č. 
23/257k. ú. Chudeřice u Bíliny.   
 
 

XIV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t  
 
 
1067  
Obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, 
upravenou dle zákona č. 338/1992 Sb., včetně stanovení koeficientu ve výši 2,5 pro všechny 
části města. 
 
1068  
Obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných 
her. 
 
1069  
Obecně závaznou vyhlášku, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení 
vzhledu města.  
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XV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   u l o ž i t 
 
 
1070  
Organizaci HC Draci Bílina odvod neoprávněně použitých a zadržených prostředků ve výši 
141.130 Kč do rozpočtu města, a to na základě výsledku veřejnosprávní kontroly č. 13/2015, 
týkající se čerpání poskytnutých dotací v roce 2013. Pro zamezení tvrdosti z povinností 
uložených podle § 22 odst. 1), odst. 2) a odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, 
doporučuje zastupitelstvu města prominout penále. Termín pro odvod peněžních prostředků 
do rozpočtu města je do 31.12.2015. 
 
1071  
Organizaci HC Draci Bílina odvod neoprávněně použitých a zadržených prostředků ve výši 
369 402 Kč do rozpočtu města, a to na základě výsledku veřejnosprávní kontroly č. 14/2015, 
týkající se čerpání poskytnutých dotací v roce 2014. Pro zamezení tvrdosti z povinností 
uložených podle § 22 odst. 1), odst. 2) a odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, 
doporučuje zastupitelstvu města prominout penále. Termín pro odvod peněžních prostředků 
do rozpočtu města je do 31.12.2015. 
 
 

XVI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z r u š i t 
 
 
1072  
Usnesení zastupitelstva města č. 138 z 18. června 2015, kterým bylo schváleno 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 byl pověřen starosta města.   
Usnesení se ruší z důvodu úmrtí kupující. 
 
1073  
Příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Kaskáda, se sídlem v Bílině, Želivského 54/7, 
IČ 361 232, a to k 31.12.2015. Zároveň rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit 
radu města zabezpečením veškerých úkonů spojených se zrušením této příspěvkové 
organizace.  
 
1074  
Společnost Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., se sídlem v Bílině, Litoměřická 904, 
IČ 28686055, s likvidací k 31.12.2015 a ukládá valné hromadě společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., jmenovat likvidátora společnosti ke dni vstupu do likvidace 
a stanovit výši jeho odměny. 
 
 

XVII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   n a v r h n o u t 
 
 
1075  
Valné hromadě společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jmenovat pana 
Miroslava Adamce členem do dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina. 
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XVIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu   r o z h o d n o u t 
 
 
1076  
O přejmenování ulice „Libkovická“ na ulici „Liptická“, z důvodu sjednocení dat s registrem 
územní identifikace, adres a nemovitostí.  
 
 

XIX. předkládá zastupitelstvu města k projednání 
 
1077  
Žádost pana Zdeňka Heřmánka o změnu názvu části ulice z „Litoměřické“ na její původní 
název „Zámecký rybník“. 
 
 

XX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
1078  
Informaci stavebního úřadu o plánovaném převodu nemovitostí z majetku ČR – Generálního 
finančního ředitelství, a to pozemku p. č. 16, jehož součástí je stavba čp. 61, pozemku p. č. 
12/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p. č. 14/2 a pozemku p. č. 12/16 vše k. ú. 
Bílina,  na základě uzavřených darovacích smluv z roku 1992 a 1993 z důvodu ukončení 
činnosti Územního pracoviště finančního úřadu v Bílině k 31.12.2015.  
1079  
Převedení majetku města Bíliny užívaného společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 
s. r. o., na Městské technické služby Bílina formou výpůjčky nebo svěření do správy 
k 01.01.2016 s tím, že do jednání zastupitelstva města 17.12.2015 bude předložena ke 
schválení aktuální upravená zřizovací listina Městských technických služeb Bílina v úplném 
znění. 
 
1080  
Odstoupení pana Mgr. Marka Tapšíka, LL.M., z funkce člena dozorčí rady společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, doručené 19.06.2015.  
 
1081  
Vyúčtování hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. pololetí roku 2015. 
 
1082  
Informativní zprávu od Transparency International o případu Maďarsko ve věci technických 
herních zařízeních. 
 
1083  
Oznámení  UniCredit Bank o úročení zůstatku finančních prostředků na běžném účtu úrokovou 
sazbou 0,3% p. a.  
 

XXI. bere na vědomí  
 
1084  
Vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance Mgr. Boženy Holkové, ředitelky Základní 
školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, v souladu s ust. § 73 odst. 1 
a § 73a odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, k datu 
31.12.2015 a zároveň pověřuje vedoucí odboru školství, kultury a sportu přípravou 
konkursního řízení.  
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1085  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k přípravě materiálu, který se týká čerpací 
stanice a čističky odpadních vod v areálu Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina.  
 
1086  
Informace společnosti BALINEA BÍLINA, s. r. o., o záměru realizace projektu „Obnovy lázní 
v Bílině“ dle prezentovaného rozsahu této společnosti s tím, že oficiální stanovisko bude 
městem Bílina vydáno až po doručení prezentací ostatních zájemců.  
 
1087  
Žádost pana Karla Strýčka o umístění kamerového systému na lampu veřejného osvětlení 
v ulici Fügnerova proti panelovému domu č. p. 254, z důvodu monitorování stanoviště 
sběrných nádob.  
 
1088  
Sdělení Ing. Milana Vondráčka, k okamžitému zrušení pracovního poměru, které mu bylo 
doručeno 25.08.2015. 
 
1089  
Návrh smlouvy o poskytnutí motorového vozidla pro služební a soukromé účely, předložený 
Bc. Alešem Tallowitzem, členem rady města. 
 
1090  
Plnění usnesení rady města č. 879 z 18.08.2015, kterým souhlasila s návrhem řešení stavu 
elektroinstalace v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina, obsaženým ve zprávě 
vypracované společností Petr Štětka-Dynoelektro, Hrob, a uložila tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic realizací uvedeného řešení.  
 
1091  
Splnění usnesení rady města č. 882 z 18.08.2015, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo odvolat bezodkladně vedoucího stavebního úřadu na základě jeho odsouzení pro 
trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) trestního 
zákona č. 140/1961 Sb., které nabylo právní moci 28.01.2015 a ukončit se jmenovaným 
pracovní poměr pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím 
vykonávané práci zvlášť hrubým předpisem.  
 
1092  
Splnění usnesení rady města č. 915 z 18.08.2015, kterým vzala na vědomí postup pro zrušení 
příspěvkové organizace Kulturní centrum Kaskáda, zpracovaný Advokátní kanceláří Burjánek, 
Verner, Mikl. Rada města zároveň uložila tajemníkovi městského úřadu připravit do jednání 
zastupitelstva města 24.09.2015 potřebné podklady pro zrušení této příspěvkové organizace. 
 
1093  
Splnění usnesení rady města č. 916 z 18.08.2015, kterým vzala na vědomí postup při likvidaci 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., zpracovaný Advokátní kanceláří 
Burjánek, Verner, Mikl. Rada města zároveň uložila tajemníkovi městského úřadu připravit do 
jednání zastupitelstva města 24.09.2015 potřebné podklady pro zrušení této společnosti 
s likvidací. 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení rady města z 15.09.2015  15 
 

XXII. stahuje z programu 
 
 
1094  
Materiál č. 596 – změnu společenské smlouvy společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina.  
 

____________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 
 

I. stahuje z programu 
 

 
1095  
Materiál č. 550 – ceník a provozní řád „Zelené haly“. Materiál bude upraven a předložen do 
dalšího zasedání rady města. 
 

____________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 

I. bere na vědomí 
 
 
1096  
Informace paní Šárky Knapové, členky dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, ohledně zhodnocení a ukončení smlouvy na údržbu uzavřené 
s firmou Jiří Ballý, a to k 31.12.2015. 
 
 

II. stahuje z programu 
 
 
1097  
Plnění usnesení rady města č. 619 z 30.06.2015, kterým bylo jednateli společnosti uloženo 
připravit materiály pro orgány města, potřebné pro změnu společenské smlouvy. 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček  
starosta města 

Mgr. Veronika Horová 
1. místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová 
2. místostarostka města 


