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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 3. schůze v roce 2016, 
konané 9. února 2016 

 
Usnesení s termínem č.:
981 Taj.   23.02.  
983  Taj. (ONI) 23.02.  
1 OSVV  23.02. 
1361  Taj. (OD) 29.02. 
1405 Taj. (OSVaZ) 29.02. 
45 Taj. (ONI) 08.03. 

46 Taj. (ONI) 08.03. 
43 Taj. (SÚaŽP) 22.03. 
47 Taj. (FO) 22.03. 
1145 Taj. (ONI) 31.03. 
1413  Taj. (ONI) 31.05. 
44 Taj. (ONI) 14.06. 

 
Splněné usnesení č.: 879 
 
Trvalé usnesení č.: 
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
 
43  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru stavebního úřadu 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.       Taj. (SÚaŽP) – 22.03. 
 
44  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zadáním 
zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace Mírového náměstí".  

Taj. (ONI) – 14.06. 
45  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zahájením 
přípravných prací, ve spolupráci s Městskými technickými službami Bílina, na akci revitalizace 
objektů v areálu koupaliště a autokempu Kyselka s tím, že plán přípravných prací bude 
předložen na zasedání rady města, které se uskuteční 08.03.2016.  

Taj. (ONI) – 08.03.  
46  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zahájením 
přípravných prací na akci etapizace revitalizace objektu plavecké haly s tím, že plán 
přípravných prací bude předložen na zasedání rady města, která se uskuteční 08.03.2016. 

Taj. (ONI) – 08.03.  
47  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucí finančního odboru připravením nového návrhu 
pravidel k poskytování a použití účelových finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení na 
území města Bílina, na rok 2017, dle připomínek členů rady města.  

Taj. (FO) – 22.03.  
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II. schvaluje  
 
 
48  
Rozpočtovou změnu č. 1/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
10.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Pure Music, z. s., jako příjemcem, na 
1. ročník mezinárodního festivalu věnovaného rezofonické kytaře, který se bude konat na 
podzim roku 2016. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
49  
Rozpočtovou změnu č. 2/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
20.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Pure Music, z. s., jako příjemcem, na 
12. ročník Root & Blues festivalu 2016, který se koná 09.07.2016. Bude hrazeno z rezervy 
kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
50  
Rozpočtovou změnu č. 3/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
50.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a MS Bořeň Bílina, z. s., jako příjemcem, 
na činnost v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
51  
Rozpočtovou změnu č. 4/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
5.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Svazem tělesně postižených v České 
republice, o. s., okresní organizace Teplice, jako příjemcem, na 31. ročník sportovního setkání 
vozíčkářů, zdravotně a mentálně postižených dětí a mládeže v Teplicích, které se koná 27.05.–
29.05.2016 v Teplicích. Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
52  
Rozpočtovou změnu č. 6/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 
36.000 Kč na akci odboru nemovitostí a investic. 
 
53  
Rozpočtovou změnu č. 7/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
6.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Základní školou praktická Bílina, 
Kmochova 205/10, příspěvková organizace, jako příjemcem, na dopravu a částečné vstupné 
na exkurzi s názvem „Za historií do Ledčic“. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
54  
Rozpočtovou změnu č. 8/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
50.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Jindřichem Luňákem, jako příjemcem, 
na pořádání akce Babí léto na Kyselce 2016, která se bude konat 17.09.2016. Bude hrazeno 
z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
55  
Rozpočtovou změnu č. 9/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
5.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Svazem Maďarů žijících v českých 
zemích, jako příjemcem, na činnost místní organizace v roce 2016 a uspořádání kulturně 
gastronomického programu v květnu a v září roku 2016 v Bílině. Bude hrazeno z rezervy 
kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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56  
Rozpočtovou změnu č. 10/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
15.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Arkadií, o. p. s., jako příjemcem, na 
rehabilitační a ozdravný pobyt Harkány-Maďarsko, který se koná ve dnech 10.06.–19.06.2016. 
Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
57  
Rozpočtovou změnu č. 11/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
10.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Podkrušnohorskými domovy sociálních 
služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace, jako příjemcem, na kulturní a společenské 
akce pro seniory v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
58  
Rozpočtovou změnu č. 12/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
50.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Arkadií, o. p. s., jako příjemcem, na 
pravidelnou dopravu osob se zdravotním postižením v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy 
rady města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
59  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a TJ zdravotně postižených Nola, Teplice, jako příjemcem, na akci 
Mistrovství České republiky v atletice pro handicapované sportovce v roce 2016. Bude 
hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
60  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a TJ zdravotně postižených Nola, Teplice, jako příjemcem, na akci jarní 
závody v atletice pro handicapované sportovce v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy sportu. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
61  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Draci Bílina, o. s., jako příjemcem, na přeregistrování hráčů HC Stadion 
Teplice do hokejového klubu Draci Bílina, o. s., v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy sportu. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
62  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Draci Bílina, o. s., jako příjemcem, na dopravu, odměny rozhodčím 
a zdravotní službě na mistrovská utkání v lednu 2016. Bude hrazeno z rezervy sportu. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
63  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a LAWEN TENIS KLUBEM Bílina, jako příjemcem, na pronájem tenisové 
haly (Černá hala v Bílině, Zelená hala v Bílině) v zimní sezóně leden–duben 2016. Bude 
hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
64  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a organizací Sportovní kuželkářský klub Bílina, jako příjemcem, na pořádání 
14. ročníku turnaje „Memoriál E. Altmanna“ v kuželkách v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy 
sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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65  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Sportovní kuželkářský klub Bílina, jako příjemcem, na 
částečnou úhradu energií v roce 2016 s tím, že bude doloženo vyúčtování energií. Bude 
hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
66  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Základní školou praktická Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková 
organizace, jako příjemcem, na projekt s názvem „Sport pro každého“, v rámci kterého se 
v roce 2016 uskuteční dvě oblastní soutěže. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
67  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a TJ Sokol Bílina, jako příjemcem, na akce pro žáky v roce 2016. Bude 
hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
68  
Prominutí pronájmu v KD Fontána maturitní třídě Gymnázia v Bílině ve výši 11.500 Kč 
v souvislosti s konáním maturitního plesu dne 20.02.2016 s tím, že o tuto částku bude mít 
organizační složka Kulturní centrum Bílina snížené příjmy. 
 
69  
Záměr rozdělení finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na lyžařské výcviky 
a školy v přírodě v roce 2016, dle návrhu předloženého odborem školství, kultury a sportu. 
Příspěvek na žáka na lyžařský výcvik činí 1.000 Kč a příspěvek na žáka ZŠ a MŠ na školu 
v přírodě činí 600 Kč. 
 
70  
Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o částku ve výši 20.150 Kč na úhradu 30% spoluúčasti na 
projektu „Pochopením k toleranci a respektu 2016“, v případě schválení projektu MŠMT. Bude 
financováno z přebytku hospodaření města. 
 
71  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1305/1 k. ú. Bílina o výměře cca 190 m2 za 
účelem využití jako manipulační plochy a umístění montovaného přístřešku. 
 
72  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700071872_41/BVB, 
týkající se stavby plynárenského zařízení s názvem „REKO MS Bílina – Teplická II. etapa +1, 
číslo stavby 7700071872”, která se dotkne pozemků p. č. 1186/4, 1186/5, 1186/7 k. ú. Bílina, 
mezi městem Bílina, jako stranou budoucí povinnou a společností RWE GasNet, s. r. o., se 
sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, jako stranu budoucí oprávněnou 
z věcného břemene, která je zastoupena na základě plné moci společností RWE Distribuční 
služby, s. r. o., se sídlem v Brně, Plynárenská 499/1. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu 
neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou částku 290 Kč/bm (včetně 
DPH). Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
73  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. BVB/01/2016/ČTI, týkající 
se podzemního telekomunikačního vedení veřejné telekomunikační sítě s označením „11010-
054905 TM_BTA_Teplice_TPYBT_42040_OK“, která se dotkne pozemků p. č. 1186/7, k. ú. 
Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí obtíženou a společností Česká 
telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem v Praze 3-Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ 
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130 00, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene, která je zastoupena na základě 
plné moci společností ARANEA NETWORK, a. s., se sídlem Štěrboholská 1404/104, Hostivař, 
102 00 Praha 10. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 
jednorázově za dohodnutou částku 1000 Kč (bez DPH). Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
74  
Záměr pachtu pozemků vedených ve zjednodušené evidenci p. č. PK 51 o výměře 26 310 m2, 
PK 55 díl 1 o výměře 8 723 m2, PK 55 díl 2 o výměře 107 m2, PK 56 o výměře 989 m2, PK 57 
o výměře 1 547 m2, PK 58 díl 1 o výměře 182 m2, PK 59 díl 1 o výměře 47 125 m2, PK 84 o 
výměře 16 869 m2, PK 96 o výměře 18 537 m2, PK 119 díl 1 o výměře 11 379 m2, PK 120 díl 
1 o výměře 654 m2, PK 125 o výměře 2 014 m2, PK 126 o výměře 1 133 m2, PK 167 o výměře 
20 051 m2, PK 339 o výměře 11 527 m2, PK 340 o výměře 56 953 m2, PK 384 o výměře 3 219 
m2, PK 385 o výměře 2 769 m2, PK 387 o výměře 39 958 m2, PK 388 o výměře 143 936 m2, 
PK 406 o výměře 1 714 m2 a PK 429 o výměře 1 475 m2 k. ú. Jablonec u Libčevsi za cenu 
2.500 Kč/ha. 
 
75  
Zachovat původní výši sazby 250 Kč/m2/rok nájemného z prostor sloužících podnikání 
v majetku města pro rok 2016 a tuto sazbu zveřejnit. 
 
76  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 68,82 m2 na 
adrese Žižkovo náměstí 58, Bílina pro účel využití jako kadeřnictví s uzavřením smlouvy 
o nájmu s účinností od 01.04.2016 na dobu určitou tří měsíců, za nájemné dle platné směrnice 
o nájmu prostor sloužících podnikání. 
 
77  
Zveřejnění záměru výpůjčky prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 113,64 m2 na 
adrese M. Švabinského 668, Bílina pro zdravotnické účely, na rok 2016. 
 
78  
Zveřejnění záměru výpůjčky prostoru sloužícího podnikání na adrese Litoměřická 1, Bílina, 
(objekt bývalého pivovaru), pro účel využití jako zasedací místnosti a sklady na rok 2016. 
 
79  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 594 uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem 
a společností mep services, s. r. o., se sídlem Mírové náměstí 46, 418 01 Bílina jako 
nájemcem, výpovědí ze strany nájemce, s výpovědní dobou dle § 2312 zákona č. 89/2012 Sb., 
OZ, k 30.04.2016. Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese 
Mírové náměstí 46, Bílina o celkové výměře 80,01 m2. 
 
80  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor na adrese Mírové náměstí 46, Bílina o celkové výměře 
80,01 m2 pro účel využití jako kanceláře, obchod. 
 
81  
Úhradu částky ve výši 249.962,82 Kč bez DPH společnosti Petr Arpáš, s. r. o., na odstranění 
závad havarijního stavu v plavecké hale v Bílině, z rozpočtu investic pro rok 2016. 
 
82  
Ceník služeb Informačního centra Bílina, s účinností od 01.02.2016, dle návrhu předloženého 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu. 
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83  
Žádost Sdružení českého autosportu o povolení konání slalomu historických vozidel na území 
města Bílina, které se koná 09.04.2016. 
 
84  
Žádosti o průjezd nákladních automobilů ulicí Pražská. Zároveň ukládá tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího odboru dopravy stanovit pravidla pro udělování povolenek. 
 
85  
Program prevence kriminality města Bíliny pro rok 2016, dle návrhu předloženého ředitelem 
Městské policie Bílina. 
 
86  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Úřadem práce v Teplicích na zřízení společensky 
účelného pracovního místa na dobu určitou (12 měsíců) pro pozici „úklid" v organizační složce 
Pečovatelská služba Bílina, s účinností od 01.03.2016. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
87  
Uzavření rámcové smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Bílina jako příkazcem 
a Advokátní kanceláří Kříženecký & partneři, s. r. o., s účinností od 1. února 2016 do 
31. prosince 2016. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
88  
Navýšení počtu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr o 18 dohod. Celkový počet 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pro rok 2016 je po navýšení stanoven na 59, 
z toho dohody pro MěÚ Bílina zahrnují 25 dohod, pro KC Bílina 26 dohod, počet dohod 
schválených pro ostatní subjekty zůstává nezměněn (IC Bílina 2 dohody, Městská knihovna 
3 dohody, Kluby důchodců 2 dohody a Pečovatelská služba 1 dohoda). 
 
 

III. neschvaluje 
 
89  
Investiční záměr přístavby učeben Základní školy Lidická a zahájení projektové přípravy. 
 
 

IV. zamítá 
 
90  
Žádost organizace DDM v Bílině o prominutí pronájmu v KD Fontána na konání plesu DDM 
v Bílině, který se koná 04.03.2015. 
 

V. jmenuje 
 
 
91  
Pana Oldřicha Jedličku, DiS., do funkce „vedoucí odboru dopravy“, 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 01.03.2016. 
 
92  
Mgr. Pavla Pátka členem redakční rady Bílinského zpravodaje. 
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VI. stanovuje 
 
93  
Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, celkový 
počet zaměstnanců organizační složky Pečovatelská služba Bílina, na 9. Rada města zároveň 
schvaluje organizační schéma organizační složky Pečovatelská služba Bílina, vše s účinností 
od 01.03.2016. 
 

VII. rozhodla 
 
 
94  
Zrušit výběrové řízení na akci „Projektová dokumentace (PD), Návrh opatření ke snížení 
energetické náročnosti objektu ZUŠ, Výměna oken a zateplení podlah nad posledním 
podlažím". 
 
95  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akce: „PD – Mostek 
v areálu lázní – par. č. 1939 – oprava památkově chráněného objektu“, „PD – regenerace 
městské památkové zóny – obchodní dům Praha č. p. 46 – oprava fasády“, jsou nabídky 
společnosti STATUM, s. r. o., Teplice. 
 
96  
Zadat zakázku na stavební práce „Statické zajištění trhlin 2. NP LDN B (Budova F) HNsP 
Bílina" dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, společnosti HAVI, s. r. o., Teplice. 
 
97  
Vypsat výběrové řízení dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Projektová dokumentace (PD) – Návrh 
opatření ke snížení energetické náročnosti objektu DDM“ (zateplení, vzduchotechnika, 
střecha). 
 
98  
Vypsat výběrové řízení dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Projektová dokumentace (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". 
 

VIII. ruší 
 
 
99  
Usnesení rady města č. 1136 z 29.09.2015, kterým vzala na vědomí informaci o návrhu 
postupu prací při akci „Výstavba předávací/přečerpávací nádrže splaškových vod v areálu 
HNsP Bílina“, předloženou vedoucím odboru nemovitostí a investic a uložila vedoucímu 
odboru nemovitostí a investic vyvolat jednání se Severočeskou vodárenskou společností, a. s., 
k zajištění prací na rekonstrukci přečerpávací stanice a kanalizace v areálu HNsP. 
 
100  
Pracovní pozici „uklízečka“ s úvazkem 1,0 v organizační složce Kulturní centrum Bílina, 
k 29.02.2016. 
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IX. zřizuje 
 
 
101  
Pracovní pozici „referent Kulturního centra Bílina“ s úvazkem 1,0, s účinností od 01.03.2016. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z r u š i t 
 
 
102  
Usnesení č. 100 z 29.04.2015, kterým vzalo zastupitelstvo města na vědomí 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 potvrdilo 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. 
 
103  
Usnesení č. 168 z 05.09.2013, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy mezi městem 
Bílina jako prodávajícím a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, 
Klíšská 940, jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy byl prodej pozemku p. č. 1683/2 
o výměře 195 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu dle znaleckého posudku, která činí 52.240 Kč. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
104  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 204.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a "SK HC Draci Bílina" jako příjemcem, na pronájem ledové plochy v roce 
2016 jako účelové dotace, jejíž podmínkou je zaslání finančních prostředků přímo Městským 
technickým službám, příspěvkové organizaci, která má budovu zimního stadionu ve správě. 
Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
105  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1683/2 o výměře 195 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 52.240 Kč. 
 
106  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 873 o výměře cca 500 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
100 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na 
oddělení pozemku. 
 
107  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/98 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
90 Kč/m2. 
 
108  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Zbyňkem a Zdeňkou 
Královými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/79 o výměře 
22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
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109  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Miroslavou Ryjáčkovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/177 o výměře 22 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
110  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Lubomírem Uherem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/204 o výměře 24 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.160 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
111  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jaroslavem 
Kovačkou a paní Martinou Michálkovou jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemku do podílového spoluvlastnictví, a to p. č. 873/6 o výměře 417 m2 oddělené z pozemku 
p. č. 873 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2857-401/2015 zpracovaného 
společností KS GEODEZIE, s. r. o., Teplice, za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. 41.700 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
112  
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Bílina a městem Duchcov, jejímž předmětem je 
poskytování měřiče rychlosti městu Duchcov na rok 2016. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s o u h l a s i t 
 
113  
S novým uspořádáním pozemků p. p. č. 10001/1 /ostatní plocha/ ostatní komunikace/ 
o výměře 1 767 m2, p. p. č. 10001/2 /ostatní plocha/ostatní komunikace/ o výměře 3 628 m2, 
p. p. č. 10001/3 /ostatní plocha/ostatní komunikace/ o výměře 466 m2, p. p. č. 10001/4 /ostatní 
plocha/ostatní komunikace/ o výměře 359 m2, p. p. č. 10001/5 /ostatní plocha/ostatní 
komunikace/ o výměře 242 m2, p. p. č. 10001/6 /ostatní plocha/ostatní komunikace/ o výměře 
254 m2, p. p. č. 10001/7 /ostatní plocha/ostatní komunikace/ o výměře 373 m2 v k. ú. Bílina, 
dle návrhu Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka 
Teplice. Podpisem soupisu nových pozemků doporučuje pověřit starostu města. 
 
 

XIII. předkládá zastupitelstvu města   k   p r o j e d n á n í 
 
 
114  
Návrh na zrušení investiční akce pod číslem 6-029 (2010-2015) „RD pod Bořněm“, a to 
odstoupením od smlouvy o budoucí smlouvě (SoBS) se společností ČEZ Distribuce, a. s., 
a uhrazením zmařených nákladů ve výši 344.850 Kč, a dále odstoupením od smlouvy o dílo 
(SoD) se společností ABS stavební společnost, s. r. o., a uhrazením zmařených nákladů ve 
výši 239.846,20 Kč s DPH. 
 
115  
Zprávu finančního odboru týkající se žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2016 
s tím, že na výzvu nebylo občany reagováno. 
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XIV. bere na vědomí 
 
 
116  
Splnění usnesení č. 879 z 18.08 2015, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic realizací řešení stavu elektroinstalace v HNsP 
Bílina dle zprávy vypracované společností Petr Štětka-Dynoelektro, Hrob. 
 
117  
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. 
 
118  
Informaci o dovolání pana Miroslava Ponížila proti vydanému rozhodnutí finančního odboru, 
kterým byla zamítnuta jeho žádost o povolení provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her s tím, že odvolání bude dle § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
postoupeno odvolacímu správnímu orgánu. 
 
119  
Zápisy z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 11.01.2016 a 01.02.2016. 
 
120  
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu ohledně přípravy akce na ocenění 
pedagogických pracovníků školských zařízení města Bíliny při příležitosti Dne učitelů. 
 
121  
Informace odboru stavebního úřadu a životního prostředí k dění okolo objektu č. p. 62, 
ul. Žižkovo nám., umístěného na poz. parc. č. 17, k. ú. Bílina. 
 
122  
Informaci odboru stavebního úřadu a životního prostředí o nevyužitých objektech v majetku 
města Bíliny. 
 
123  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o průběhu prací na stavbě „Stanice LDN B 
– HNsP Bílina“. 
 
124  
Informace odboru dopravy k II. etapě rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Seifertova 
a Mírové náměstí. 
 
125  
Výroční zprávu Městského úřadu Bílina o poskytování informací za rok 2015, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
 

XV. stahuje z programu 
 
 
126  
Žádost organizace Sportovní kuželkářský klub Bílina, o. s., o poskytnutí dotace na výměnu 
plynového kotle a rekonstrukci topného systému kuželny v roce 2016 s tím, že žádost bude 
přepracována a podána do programu podpory sportovních organizací vlastnících nemovitý 
majetek ve městě Bílina. 
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127  
Žádost MOTOKLUBU Bílina o pronájem pozemků za účelem uspořádání motoristických 
závodů na částech pozemků p. č. 227/6 o výměře 787 m2, část p. č. 227/8 o výměře 17717 
m2, část p. č. 82/2 o výměře 139 m2, část p. č. 99/2 o výměře 6752 m2, st. p. č. 93 o výměře 
157 m2, st. p. č. 94 o výměře 192 m2 k. ú. Chotovenka a část p. č. 146/6 o výměře 12083 m2, 
část p. č. 146/13 o výměře 1159 m2, část p. č. 146/14 o výměře 307 m2, část p. č. 146/15 
o výměře 75 m2 k. ú. Štrbice s tím, že bude vyvoláno jednání se zástupci MOTOKLUBU, Bílina. 
 
128  
Žádost pana Jaromíra Drdy o pronájem pozemku p. č. 2192 k. ú. Bílina s tím, že odbor 
stavebního úřadu a životního prostředí provede místní šetření, ve spolupráci s Městskou policí 
Bílina. 
 
129  
Žádost pana Martina Routnera o prodej pozemku p. č. 422/3 k. ú. Bílina. 
 
130  
Žádost společnosti TRUNN, s. r. o., o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej nemovitých 
věcí, a to pozemku p. č. 1681/34, jehož součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/35, jehož 
součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/37, jehož součástí je stavba bez čp/če a části pozemku 
p. č. 1681/1 o výměře cca 610 m2, části pozemku p. č. 1681/29 o výměře cca 1200 m2, části 
pozemku p. č. 1681/33 o výměře cca 2600 m2, části pozemku p. č. 1681/38 o výměře cca 
1040 m2 vše v k. ú. Bílina. 

______________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 
 
 

I. revokuje 
 
131  
Usnesení č. 178 z 13.04.2015, kterým rada města, v právním postavení jediného společníka 
při výkonu působnosti valné hromady společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 
s. r. o., vzala na vědomí rezignaci pana Václava Mojžiše na funkci člena dozorčí rady 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., a to k 09.04.2015. 
 
 

II. bere na vědomí 
 

132  
Rezignaci pana Václava Mojžiše na funkci člena dozorčí rady společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., a zároveň schvaluje zánik jeho funkce k 13.04.2015. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Veronika Horová v. r.  
místostarostka města 

Mgr.  Zuzana Bařtipánová v. r.  
místostarostka města 

 


