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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 6. schůze v roce 2016, 
konané 22. března 2016 

 
Usnesení s termínem č.: 
45 Taj. (ONI)  08.03. 
1145 Taj. (ONI) 31.03.  
1405 Taj. (OSVaZ)  19.04.  
183 SÚaŽP 05.04. 
 

184 ONI  05.04. 
185 ONI  05.04. 
1413 Taj. (ONI) 31.05.  
44 Taj. (ONI) 14.06. 
1361 Taj. (OD) 31.12.  

Splněné usnesení č.: 43, 47 
 
Trvalé usnesení č.: 
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. schvaluje 
 
243  
Rozpočtovou změnu č. 29/2016 – přesun finančních prostředků ve výši 980.000Kč na opravu 
fasády Obchodního domu – Mírové nám. čp. 46 z akce Revitalizace Mírového náměstí. 
 
244  
Rozpočtovou změnu č. 30/2016 – navýšení rozpočtu Informačního centra Bílina ve výši 
30.000 Kč na položku 5169 - ostatní služby. Bude hrazeno z rezervy kultury. 
 
245  
Rozpočtovou změnu č. 31/2016 – přesun finančních prostředků ve výši 500.000Kč 
na revitalizaci koupaliště - kemp z akce Revitalizace Mírového náměstí, akce 16-15. 
 
246  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.06.2016 a zároveň stanovuje  
celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina dle zákona č. 128/2000 
Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, od 01.06.2016 na 99. 
 
247  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 54 ul. Aléská 255 s paní Ditou Bednaříkovou, na dobu 
určitou jednoho roku. 
 
248  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Oblastní charitou Most jako příjemcem, na projekt „Azylový dům pro muže a ženy 
v Oseku“, ve výši 20.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
249  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Oblastní charitou Most jako příjemcem, na projekt „Azylový dům Duchcov“, ve výši 
40.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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250  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Oblastní charitou Most jako příjemcem, na projekt „Centrum Rodina v tísni“, ve výši 
20.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
251  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Hospicem v Mostě, o. p. s., jako příjemcem, na úhradu provozních nákladů, které nejsou 
hrazeny ze zdravotního pojištění, ve výši 50.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
252  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a spolkem Most k naději jako příjemcem, na projekt „Linka duševní tísně Most“, ve výši 
30.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
253  
Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 361 uzavřené 16.04.2012 ve znění dodatku č. 1, 
mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Pavlem Ryjáčkem jako nájemcem. 
Dodatkem dochází k rozšíření předmětu nájmu u části pozemku parcely č. 1305/1 k. ú. Bílina 
o cca 190 m2, za účelem využití jako manipulační plochy, za cenu dle směrnice č. 4/2014 
upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, tj. 950 Kč/rok. Rada města zároveň 
souhlasí s výstavbou oplocení pozemku a s umístěním demontovatelného přístřešku. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
254  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700071409/1/VB, týkající se stavby 
s názvem „Reko MS Bílina – Studentská“, mezi městem Bílina jako stranou povinnou 
a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17 
IČ: 27295567 zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem 
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, jako stranu oprávněnou 
z věcného břemene. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 
ve výši 249.976,30 Kč včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
255  
Uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce č. 554 prostoru sloužícího podnikání na adrese 
Litoměřická 1, Bílina, mezi městem Bílina jako půjčitelem a Historickým spolkem města 
Bíliny, o. s., Alšova 177/17, 418 01 Bílina, jako vypůjčitelem za účelem využití zasedací 
místnosti, sklady, s účinností na rok 2016. Podpisem dodatku č. 8 pověřuje starostu města. 
 
256  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 601 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 pro strážníky 
Městské policie Bílina, s účinností od 01.03.2016, na dobu určitou jednoho roku. Podpisem 
dodatku č. 1 pověřuje starostu města. 
 
257  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Kateřinou Pondělíčkovou, 
bytem 5. května 270/76, 418 01 Bílina, jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. 
Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese Žižkovo náměstí 
58, Bílina o celkové výměře 68,82 m2, za účelem využití jako kadeřnictví za nájemné dle 
platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání, s účinností smlouvy od 01.04.2016, 
na dobu určitou tří měsíců. Podpisem pověřuje starostu města Bíliny. 
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258  
Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce č. 548 prostoru sloužícího podnikání na adrese 
M. Švabinského 668, Bílina, o celkové výměře 113,64 m2, mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako vypůjčitelem, za účelem 
využití jako dětská ordinace, s účinností na rok 2016. Podpisem dodatku č. 6 pověřuje 
starostu města. 
 

259  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 46, 
Bílina, 1. patro o celkové výměře 80,01 m2, pro účel využití služby – fyzioterapie, s 
uzavřením smlouvy o nájmu, na dobu neurčitou za nájemné dle platné směrnice o nájmu z 
prostor sloužících podnikání. 
 

260  
Úpravu směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, dle návrhu předloženého odborem nemovitostí a investic, s účinností 
od 01.04.2016. 
 

261  
Podání žádosti o dotaci na projekt „Partnerství bez hranic věku i národnosti“. 
 

262  
Podání žádosti o dotaci Ministerstva kultury ČR z programu Regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2016 na projekt Oprava 
východní a západní fasády bývalého hotelu Praha, Mírové náměstí č. p. 46 a v případě 
dostatku financí z přidělené kvóty také na projekt Rehabilitace kamenné obruby kašny na 
Mírovém náměstí. 
 
263  
Postup odboru nemovitostí a investic při řešení odkupu 100% podílu dvou společností s. r. o. 
formou poptávkového řízení s tím, že bude osloveno minimálně 5 firem. 
 
264  
Postup odboru nemovitostí a investic při řešení odkupu 83 bytových jednotek formou 
poptávkového řízení s tím, že bude osloveno minimálně 5 firem. 
 
265  
Realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zemní práce pro veřejné osvětlení vč. opravy 
chodníku v ulici Seifertova v Bílině“ vyvolanou havarijním stavem veřejného osvětlení, firmě 
ŽEJDLÍK JOSEF, Bílina. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 
266  
Žádosti o průjezd nákladních automobilů ulicí Pražská, a to do 30.06.2016. 
 
267  
Zahraniční studijní služební cestu do Slovinska a Rakouska na téma „Slovinské hnědé uhlí 
a rakouská sůl včera a dnes", kterou pořádají Severočeské doly, a. s., v termínu od 
02.05.2016 do 06.05.2016, za účasti Mgr. Zuzany Bařtipánové, 2. místostarostky města 
a pana Jiřího Konárka, člena rady města. 
 

 

II. souhlasí 
268  
Se zrušením pracovního poměru Ing. Jaroslava Horáka ve zkušební době, dle ustanovení 
§ 66 zákoníku práce a současně odvolává Ing. Jaroslava Horáka z funkce „Vedoucí odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí“, s účinností dnem doručení písemného rozhodnutí 
o odvolání a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. 
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269  
S umístěním sídla spolupracujícího advokáta Mgr. Josefa Karnouba a dále všech advokátů 
kanceláře Kříženecký & partneři, s. r. o., v prostoru sloužícího podnikání kancelář č. 104 na 
adrese Břežánská 50, Bílina o celkové výměře 18,01 m2 užívaného dle smlouvy o nájmu 
uzavřené mezi Advokátní kanceláří Kříženecký & partneři, s. r. o., zastoupené 
JUDr. Miroslavem Kříženeckým, jednatelem se sídlem Na Sadech 2033/21, 370 01 České 
Budějovice jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. Vztah mezi nájemcem 
a pronajímatelem se nemění. 
 

III. zamítá 
 

270  
Žádost ZŠ Lidická o navýšení rozpočtu o částku ve výši 15.000 Kč na uspořádání Branného 
dne v rámci přípravy občanů k obraně státu v červnu 2016. 
 
271  
Žádost spolku Hewer, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bíliny na 
projekt „Osobní asistence pro občany města Bíliny“. 
 
272  
Žádost o dotaci organizace Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ČR, 
krajské kolegium Ústeckého kraje ve výši 5.000 Kč. 
 
273  
Žádost pana Imricha Danča o prominutí pronájmu v Kulturním domě Fontána na konání akce 
Romský ples.  
 
274  
Žádost Fondu ohrožených dětí, pracoviště Klokánek Teplice, o prominutí úhrady ve výši 
13.200 Kč za zapůjčení podia, které pronajímá Kulturní centrum Bílina, na charitativní akci, 
která se koná 28.05.2016 na zámku Jezeří. 
 

IV. rozhodla 
 

275  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na služby „Poskytování služeb 
pojišťovacího makléře pro Městské technické služby Bílina“ jedinému uchazeči – společnosti 
RENOMIA, a. s., Holandská 8, 639 00 Brno. 
 
276  
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 Maxe 
Švabinského“ společnosti 4soft, s. r. o., jako jedinému uchazeči. 
 
277  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu při akci „Revitalizace objektů v areálu koupaliště 
a autokempu Kyselka – Oprava skokanských věží“, dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina společnosti 
Aquatechnik Moravia, s. r. o., Hodonín, na základě poptávkového řízení. 
 
278  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na základě poptávkového řízení při akci 
„Revitalizace objektů v areálu koupaliště a autokempu Kyselka – Dodávka a montáž nových 
chatek“, dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina společnosti ProfistavJH, spol. s r. o., Bystřany. 
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279  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „PD Návrh 
opatření ke snížení energetické náročnosti objektu ZUŠ, Výměna oken a zateplení podlah 
nad posledním podlažím, Vzduchotechnika pro učebny (výměna vzduchu s rekuperací 
tepla), Požárně bezpečnostní řešení stavby“ je nabídka společnosti BPO, s. r. o., Ostrov. 
Druhou v pořadí je nabídka společnosti STATUM, s. r. o., Teplice. Třetí v pořadí je nabídka 
společnosti G DESIGN, s. r. o., Ústí nad Labem. 
 
280  
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 
„Revitalizace kuchyňského zařízení v MŠ Čapkova, Bílina“. 
 
281  
Zrušit výběrové řízení na akci „Grafické zpracování a tisk městského zpravodaje Bílinský 
zpravodaj“. 
 
282  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou 
a schvaluje žádost paní Mileny Pilné o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou. 
 

V. jmenuje 
 

283  
Paní Ing. Renatu Strakovu do funkce „Vedoucí odboru dotací a projektů", v souladu se 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) § 102 odst. 2 písm. g), na návrh 
tajemníka městského úřadu, s účinností od 01.04.2016. 

 

VI. ruší 
 

284  
Usnesení rady města č. 981 z 15.09.2015, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 

uloženo připravit podklady pro vypsání výběrového nebo poptávkového řízení na 

poskytovatele bankovních služeb pro město Bílina a ostatní organizace zřízené městem, a to 

s ohledem na současné úrokové sazby poskytované jednotlivými peněžními ústavy. 

 

VII. zřizuje 
 

285  
Pracovní pozici „Technik investic II“, zařazenou do Městského úřadu v Bílině, odboru 
nemovitostí a investic s úvazkem 1,0, a to od 01.06.2016. 
 
 

VIII. pověřuje 
 

286  
Ing. Helenu Volfovou, vedoucí oddělení životního prostředí odboru stavebního úřadu 
a životního prostředí řízením odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského 
úřadu Bílina, a to do doby jmenování nového vedoucího odboru stavebního úřadu 
a životního prostředí. 
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IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
287  
Rozpočtovou změnu č. 18/2016 – přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací a v rámci operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost v celkové výši 320.000 Kč. 
 
288  
Rozpočtovou změnu č. 28/2016 – přijetí dotace z Integrovaného operačního programu na 
akci „Konsolidace IT města Bílina“ ve výši 4.551.000 Kč. 
 
289  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1854/1 o výměře 718 m2, jehož součástí je stavba čp. 275 
/občanská vybavenost/, Mostecké Předměstí, k. ú. Bílina, za minimální kupní cenu ve výši 
1.500.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti. 
 
290  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1683/98 o výměře 348 m2, jehož součástí je stavba č. p. 555 
/občanská vybavenost/, Teplické Předměstí, k. ú. Bílina, minimálně za cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.000.000 Kč navýšenou o náklady spojené 
s prodejem nemovitosti. 
 
291  
Záměr prodeje pozemku p. č. 422/3 o výměře 52 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2 
a záměr prodeje pozemku p. č. 422/4 o výměře 158 m2 a p. č. 425/2 o výměře 67 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu 40 Kč/m2. 
 
292  
Záměr prodeje pozemku p. č. 85/1 o výměře 577 m2, jehož součástí je stavba čp. 38 /objekt 
k bydlení/ a vedlejší stavby kanceláře a skladu, Bílina, k. ú. Bílina za minimální kupní cenu 
ve výši 1.800.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti. 
 
293  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/103 o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
90 Kč/m2. 
 
294  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1304/1 o výměře cca 115 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. 
 
295  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a společností PONTUS 
TVS, spol. s r. o., Lužice čp. 24, Lužice jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemku p. č. 2002 o výměře 105 m2, jehož součástí je stavba č. p. 124, Mostecké 
Předměstí, a pozemku p. č. 2001/3 /ostatní plocha - zeleň/ o výměře 70 m2 oddělené 
z pozemku p. č. 2001/1 vše k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2878-3/2016 
vyhotoveného společností INGEOS, spol. s r. o., Masarykova 2462/55, Teplice, za celkovou 
kupní cenu 671.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 
10.890 Kč. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 
k pozemku p. č. 2002, jehož součástí je stavba č. p. 124, Mostecké Předměstí, k. ú. Bílina 
mezi městem Bílinou jako oprávněným z věcného břemene a společností PONTUS TVS, 
spol. s r. o. jako povinným z věcného břemene. Podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 
věcného břemene pověřuje starostu města. 
 
 



Usnesení rady města z 22.03.2016  7 

 

296  
Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, kdy předmětem smlouvy je 
prodej pozemků v k. ú. Bílina-Újezd v  zahrádkářské osadě č. 5, a to: p. č. 861/8 o výměře 
19 m2, p. č. 861/31 o výměře 20 m2, p. č. 861/50 o výměře 19 m2, p. č. 861/51 o výměře 
21 m2, p. č. 861/52 o výměře 17 m2, p. č. 861/53 o výměře 21 m2, p. č. 861/74 o výměře 
16 m2, p. č. 861/97 o výměře 20 m2, p. č. 861/110 o výměře 17 m2, p. č. 861/116 o výměře 
17 m2, p. č. 861/117 o výměře 18 m2, p. č. 861/121 o výměře 33 m2, p. č. 861/122 o výměře 
21 m2, p. č. 861/123 o výměře 16 m2, p. č. 861/124 o výměře 50 m2, p. č. 861/130 o výměře 
11 m2, p. č. 861/131 o výměře 22 m2, p. č. 861/132 o výměře 20 m2, p. č. 861/133 o výměře 
22 m2, p. č. 861/134 o výměře 18 m2, p. č. 861/135 o výměře 19 m2, p. č. 861/154 o výměře 
18 m2, p. č. 861/155 o výměře 16 m2, p. č. 861/163 o výměře 23 m2, p. č. 861/164 o výměře 
23 m2, p. č. 861/180 o výměře 18 m2, p. č. 861/181 o výměře 18 m2, p. č. 861/186 o výměře 
16 m2, p. č. 861/187 o výměře 17 m2, p. č. 861/188 o výměře 17 m2, p. č. 861/189 o výměře 
18 m2, p. č. 861/190 o výměře 20 m2, p. č. 861/194 o výměře 19 m2, p. č. 861/195 o výměře 
1 185 m2, p. č. 861/196 o výměře 953 m2, p. č. 861/197 o výměře 469 m2, p. č. 861/198 
o výměře 1 530 m2, p. č. 861/199 o výměře 20 m2, p. č. 861/214 o výměře 27 m2, p. č. 
861/217 o výměře 18 m2, p. č. 861/235 o výměře 23 m2, p. č. 861/236 o výměře 26 m2, p. č. 
861/249 o výměře 391 m2, p. č. 861/251 o výměře 830 m2, p. č. 861/283 o výměře 296 m2, 
p. č. 861/284 o výměře 447 m2, p. č. 861/285 o výměře 271 m2, p. č. 861/325 o výměře 
273 m2, p. č. 861/356 o výměře 550 m2, p. č. 861/357 o výměře 594 m2, p. č. 861/358 
o výměře 839 m2, p. č. 861/384 o výměře 2 528 m2, p. č. 861/408 o výměře 708 m2, p. č. 
861/409 o výměře 620 m2, p. č. 861/419 o výměře 691 m2, p. č. 861/420 o výměře 625 m2, 
p. č. 861/421 o výměře 323 m2, p. č. 861/422 o výměře 543 m2, p. č. 861/423 o výměře 
568 m2, p. č. 861/424 o výměře 369 m2, p. č. 861/425 o výměře 399 m2, p. č. 861/426 
o výměře 569 m2, p. č. 861/427 o výměře 521 m2, p. č. 861/428 o výměře 383 m2, p. č. 
861/429 o výměře 509 m2, p. č. 861/430 o výměře 590 m2, p. č. 861/431 o výměře 493 m2, p. 
č. 861/432 o výměře 383 m2, p. č. 861/484 o výměře 877 m2, p. č. 861/507 o výměře 15 m2, 
p. č. 861/508 o výměře 323 m2, p. č. 861/510 o výměře 27 m2, p. č. 861/511 o výměře 17 m2, 
p. č. 861/512 o výměře 16 m2, p. č. 861/513 o výměře 26 m2, p. č. 861/514 o výměře 17 m2, 
p. č. 861/538 o výměře 31 m2, p. č. 861/539 o výměře 87 m2, p. č. 861/540 o výměře 6 m2, 
p. č. 861/541 o výměře 62 m2, p. č. 861/544 o výměře 11 m2, p. č. 861/546 o výměře 51 m2, 
p. č. 861/547 o výměře 10 m2, p. č. 861/548 o výměře 124 m2, p. č. 861/550 o výměře 14 m2, 
p. č. 861/551 o výměře 1 660 m2, p. č. 861/553 o výměře 69 m2, p. č. 861/554 o výměře 
79 m2, p. č. 861/555 o výměře 78 m2, p. č. 861/556 o výměře 23 m2, p. č. 861/557 o výměře 
316 m2, p. č. 861/558 o výměře 48 m2, p. č. 861/559 o výměře 91 m2, p. č. 861/560 o výměře 
13 m2, p. č. 861/561 o výměře 38 m2, p. č. 861/562 o výměře 54 m2, p. č. 861/563 o výměře 
12 m2, p. č. 861/564 o výměře 4 m2, p. č. 861/565 o výměře 7 m2, p. č. 861/566 o výměře 
259 m2, p. č. 861/567 o výměře 491 m2, p. č. 861/568 o výměře 9 m2, p. č. 861/569 o výměře 
251 m2, p. č. 861/570 o výměře 201 m2, p. č. 861/571 o výměře 1 m2, p. č. 861/572 o výměře 
4 m2, p. č. 861/573 o výměře 74 m2, p. č. 861/574 o výměře 75 m2, p. č. 861/576 o výměře 
366 m2, p. č. 861/577 o výměře 428 m2, p. č. 861/578 o výměře 760 m2, p. č. 861/579 
o výměře 68 m2, p. č. 861/580 o výměře 1 261 m2, p. č. 861/581 o výměře 1 649 m2, p. č. 
861/583 o výměře 1 058 m2, p. č. 861/584 o výměře 21 m2, p. č. 861/585 o výměře 1 431 m2, 
p. č. 861/587 o výměře 655 m2, p. č. 861/588 o výměře 16 m2, p. č. 861/589 o výměře 4 m2, 
p. č. 861/590 o výměře 3 m2, p. č. 861/591 o výměře 4 m2, p. č. 861/592 o výměře 106 m2, 
p. č. 861/593 o výměře 52 m2, p. č. 861/594 o výměře 7 m2, p. č. 861/595 o výměře 56 m2, 
p. č. 861/596 o výměře 33 m2, p. č. 861/597 o výměře 40 m2, p. č. 861/598 o výměře 279 m2, 
p. č. 861/600 o výměře 6 m2, p. č. 861/601 o výměře 1 066 m2, p. č. 861/605 o výměře 
621 m2, p. č. 861/606 o výměře 988 m2, p. č. 861/607 o výměře 278 m2, p. č. 861/608 
o výměře 202 m2, p. č. 861/609 o výměře 1 647 m2, p. č. 861/610 o výměře 21 m2, p. č. 
861/611 o výměře 38 m2, p. č. 861/612 o výměře 52 m2, p. č. 861/613 o výměře 8 m2, p. č. 
861/614 o výměře 708 m2, p. č. 861/617 o výměře 11 m2, p. č. 861/618 o výměře 26 m2, p. č. 
861/619 o výměře 25 m2, p. č. 861/621 o výměře 15 m2, p. č. 861/622 o výměře 54 m2, p. č. 
861/625 o výměře 232 m2, p. č. 861/626 o výměře 323 m2, p. č. 861/627 o výměře 129 m2, 
p. č. 861/628 o výměře 56 m2, p. č. 861/629 o výměře 128 m2, p. č. 861/630 o výměře 87 m2, 
p. č. 861/631 o výměře 333 m2, p. č. 861/632 o výměře 341 m2, p. č. 861/633 o výměře 
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261 m2, p. č. 861/634 o výměře 404 m2, p. č. 861/635 o výměře 7 m2, p. č. 861/637 o výměře 
343 m2, p. č. 861/640 o výměře 433 m2, p. č. 861/641 o výměře 347 m2, p. č. 861/644 
o výměře 407 m2, p. č. 861/645 o výměře 631 m2, p. č. 861/647 o výměře 17 m2, p. č. 
861/648 o výměře 19 m2, p. č. 861/649 o výměře 72 m2, p. č. 861/650 o výměře 141 m2, p. č. 
861/651 o výměře 236 m2, p. č. 861/652 o výměře 23 m2, p. č. 861/653 o výměře 209 m2, 
p. č. 861/654 o výměře 430 m2, p. č. 861/655 o výměře 20 m2, p. č. 861/656 o výměře 3 m2, 
p. č. 861/657 o výměře 4 m2, p. č. 861/659 o výměře 61 m2, p. č. 861/660 o výměře 1 m2, 
p. č. 861/663 o výměře 29 m2, p. č. 861/503 o výměře 592 m2 a p. č. 861/670 o výměře 288 
m2 oba oddělené z pozemku p. č. 861/503 na základě geometrického plánu č. 483-238/2014 
zpracovaného panem Martinem Lankem. Kupní cena pozemků činí 31 Kč/m2, tj. 
1.468.967,86 Kč a zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty k pozemku p. č. 
861/664 k. ú. Bílina-Újezd. Smlouva bude uzavřena mezi městem Bílina jako prodávajícím a 
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu č. 5 Bílina Bořeň, Mládežnická 350, 
Újezdské Předměstí Bílina, jako kupujícím a povinným z věcného břemene a vlastníkem 
pozemku p. č. 861/664 k. ú. Bílina-Újezd jako oprávněným z věcného břemene s tím, že 
termín splatnosti kupní ceny a podpisu kupní smlouvy je stanoven do 31.12.2016. Podpisem 
kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene doporučuje pověřit starostu města.  
 
297  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a společností TRUNN, 
s. r. o., Břežánská 385/6, Bílina jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej 
nemovitostí v k. ú. Bílina, a to pozemku p. č. 1681/34 o výměře 514 m2, jehož součástí je 
stavba bez čp/če; p. č. 1681/35 o výměře 541 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če; p. č. 
1681/37 o výměře 780 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 2.950.000 Kč, a pozemku p. č. 1681/48 o výměře 509 m2, p. č. 
1681/49 o výměře 75 m2 oba oddělené z pozemku p. č. 1681/1, pozemku p. č. 1681/50 
o výměře 630 m2, p. č. 1681/51 o výměře 1 856 m2 oba oddělené z pozemku p. č. 1681/33, 
pozemku p. č. 1681/53 o výměře 900 m2 odděleného z pozemku p. č. 1681/38 za kupní cenu 
145 Kč/m2. Celková kupní cena prodávaných nemovitostí činí 3.525.650 Kč a bude navýšena 
o náklady spojené s prodejem nemovitostí ve výši 17.483 Kč. Pozemky byly odděleny na 
základě geometrického plánu č. 2859-256/2015 zpracovaného panem Martinem Lankem, 
Teplice. Termín podpisu smlouvy a uhrazení kupní ceny byl stanoven nejpozději 
do 31.12.2016. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej 
předmětných nemovitostí s tím, že budoucí kupující složí kauci ve výši 30 % z kupní ceny 
nemovitostí, tj. 1.057.695 Kč, do 31.05.2016. V případě neuzavření vlastní kupní smlouvy ze 
strany kupujícího se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000 Kč navýšená o náklady 
spojené s přípravou kupní smlouvy o převodu nemovitých věci. Podpisem kupní smlouvy 
a smlouvy o budoucí kupní smlouvě doporučuje pověřit starostu města. 
 
298  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1149/3 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2.  
 
299  
Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, kdy předmětem 
smlouvy je prodej pozemku p. č. 1688/2 o výměře 24 m2, p. č. 1688/3 o výměře 15 m2 za 
kupní cenu 200 Kč/m2 a p. č. 1683/257 o výměře 343 m2 oddělené z pozemku p. č. 1683/96 
vše k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2869-302/2015 vyhotoveného panem 
Martinem Lankem, Revoluční 2876/5, Teplice, za kupní cenu 181,50 Kč/m2. Celková kupní 
cena činí 70.055 Kč. Předmětem smlouvy je současně zřízení věcného břemene služebnosti 
k pozemku p. č. 1683/257 k. ú. Bílina. Smlouva bude uzavřena mezi městem Bílina jako 
prodávajícím a zároveň oprávněným z věcného břemene a společností SORTING 
Solutions, s. r. o. se sídlem v Bílině, Bílinská 915 jako kupujícím a zároveň povinným 
z věcného břemene. Podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene 
doporučuje pověřit starostu města. 
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300  
Záměr prodeje pozemku p. č. 198/1 o výměře 118 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2. 
 
301  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Atletickým 
klubem Bílina jako příjemcem, ve výši 300.000 Kč, na opravu oplocení okolo dráhy, opravu 
části vnějšího oplocení, jeho nátěr, opravu doskočiště včetně výměny písku, opravu 
dřevěných lavic na tribunách a opravu podlahy ve skladu nářadí a posilovně v roce 2016. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
302  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Fotbalovým klubem Bílina jako příjemcem, ve výši 300.000 Kč, na rekonstrukci budovy 
šaten – opravu části interiéru v roce 2016. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
303  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a organizací 
SK Bílina, z. s., jako příjemcem, ve výši 240.000 Kč, na provozní náklady – energie a voda, 
výměnu laviček za umělé, opravu a výměnu pletiva v areálu a opravy šaten – malování, 
dveře, zásobník vody a kotel v roce 2016. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
304  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 360.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Draci Bílina, o. s., jako příjemcem, na pronájem ledové 
plochy v období 01.01.2016 do 10.04.2016 jako účelové dotace, jejíž podmínkou je zaslání 
finančních prostředků přímo Městským technickým službám Bílina, příspěvkové organizaci, 
která má budovu zimního stadionu ve správě. Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
305  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a spolkem Most k naději jako příjemcem, na projekt „Terénní protidrogový program pro okres 
Most, Teplice a Louny“ ve výši 200.000 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
306  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a organizací 
Sportovní kuželkářský klub Bílina, o. s., jako příjemcem, ve výši 65.000 Kč na financování 
výměny kotle a rekonstrukci topného systému kuželny v roce 2016. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
307  
Převod celého zůstatku finančních prostředků na úču u UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a. s., do České spořitelny, a. s., na základní běžný účet a současně s převodem 
zrušit účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., z důvodu 
výhodnějšího zhodnocení finančních prostředků. 
 
308  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Pavla Fojta, ve výši 34.574 Kč, za nezaplacené dlužné 
nájemné. 
 
309  
Odpis nedobytné pohledávky za manžele Lenku Hoangovou a Dinh Minh Hoanga, ve výši 
23.035 Kč, za nezaplacené dlužné nájemné. 
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310  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Petra Kohouta ve výši 87.616 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
311  
Podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt 
„Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu – I. etapa“. 
 
312  
Rozdělení finančních dotací sportovním organizacím na činnost na rok 2016, dle Programu 
podpory sportu dětí a mládeže ve městě Bílina, kde je v rozpočtu města vyčleněna částka ve 
výši 2.000.000 Kč a zároveň doporučuje schválit uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace na činnost na rok 2016, mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a těmito organizacemi jako příjemcem:  
a) SanDoMon Bílina, z. s., ve výši 18.760 Kč,  
b) Atletický klub Bílina ve výši 428.811 Kč,  
c) Fotbalový klub Bílina ve výši 452.931 Kč,  
d) Draci Bílina, o. s., ve výši 96.482 Kč,  
e) Draci Bílina, o. s., krasobruslení ve výši 18.760 Kč,  
f) Klub rybolovné techniky ve výši 128.643 Kč,  
g) Lawen tenis klub Bílina ve výši 83.082 Kč,  
h) Motoklub Bílina ve výši 45.561 Kč,  
i) Shotokan karate-do Masopust ve výši 158.124 Kč,  
j) SK Favorit Bílina ve výši 21.441 Kč,  
k) SK Bílina, z. s., ve výši 112.563 Kč,  
l) ČSS, z. s., sportovně střelecký klub TS Bílina ve výši 5.360 Kč,  
m) PRO AKTIV z. s., ve výši 91.122 Kč,  
n) Sportovní kuželkářský klub Bílina, o. s., ve výši 32.161 Kč,  
o) TJ Sokol Bílina ve výši 117.923 Kč,  
p) Velosport team Bílina ve výši 34.842 Kč,  
q) ŠSK při ZŠ Lidická Bílina ve výši 153.434 Kč.  
Podpisem smluv doporučuje pověřit starostu města. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
313  
Žádost společnosti CZECH M. A. T., s. r. o., o prodej části pozemku p. č. 23/255 a části p. č. 
23/257 k. ú. Chudeřice u Bíliny. 
 
314  
Žádost pana Michala Jůdy o prodej části pozemku p. č. 509/2 k. ú. Bílina. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města    v y d a t 
 
315  
Pravidla k poskytování a používání účelových finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení 
na území města Bílina, s účinností od 01.01.2017, dle návrhu vedoucí finančního odboru 
a převést finanční prostředky z účtu FRB ve výši 9.000.000 Kč na základní běžný účet. 
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XII. bere na vědomí 
 
316  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 z 13.10.2015, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit odbor dopravy pravidelným informováním rady města 
o realizovaných a případně plánovaných vydávání povolení k výkopovým pracím na území 
města Bíliny. 
 
317  
Splnění usnesení rady města č. 43 z 09.02.2016, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru stavebního úřad a životního prostředí připravit 
do dubnového zasedání zastupitelstva města záměr prodeje objektu bývalého Kina Hvězda, 
pavilonu č. 5 v areálu bývalé školy na Teplickém Předměstí a objektu ul. Komenského 38. 
 
318  
Informaci o povinnosti veřejných funkcionářů odevzdat oznámení o činnostech, o majetku, 
o příjmech, darech a závazcích, a to do 30.06.2016, v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů. 
 
319  
Informaci odboru stavebního úřadu a životního prostředí o jednáních souvisejících 
s plánovaným prodejem objektu areálu bývalého pivovaru v Bílině a návrh kupní smlouvy. 
 
320  
Zápis z komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 13.01.2016. 
 
321  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport z 29.02.2016. 
 
322  
Zápis ze sociálně zdravotní komise z 17.02.2016. 

 
___________________________________________________ 

 

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 
323  
1. část revizní zprávy č. 630485/651 zpracovanou vedoucím oddělení kontroly a revize 
zdravotní péče Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, týkající se využívání a poskytování 
hrazených služeb a jejich vyúčtování zdravotní pojišťovně, a to z hlediska objemu a kvality, 
včetně dodržování cen u poskytovatelů a pojištěnců. 

 
 
 

 

 

 

Oldřich Bubeníček v. r.  
starosta města 

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

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


