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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 18. schůze v roce 2016, 
konané 30. srpna 2016 

 
Usnesení s termínem č.: 
184 ONI  05.04. 
762 Taj.  31.08. 
763 Vedení 31.08. 
764 Taj.  31.08. 

854 MTSB  20.09. 
855 Taj.   06.12. 
826 Taj.  15.12.

 
Splněné usnesení č.: 1145, 1361,1413, 44, 45, 775, 827 
 
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 
 
854  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina připravit do dalšího zasedání rady města 
přesun finančních prostředků z akce rekonstrukce veřejného osvětlení na I/13 na akci nákup 
rolby.          MTSB – 20.09. 
 
855  
Tajemníkovi městského úřadu, v souvislosti s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, který by měl vstoupit v platnost od 01.10.2016, nechat zpracovat právním 
zástupcem města novou směrnici na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Bílina s tím, že do směrnice budou zapracovány náměty jednotlivých politických hnutí 
a stran.         Taj. – 06.12. 
 

II. schvaluje 
 
 
856  
Rozpočtovou změnu číslo 145/2016 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a ústavem EDA cz, z. ú., jako příjemcem, na 
projekt "Raná péče pro rodiny dětí s těžkým zrakovým nebo kombinovaným postižením s 
bydlištěm v obci Bílina", ve výši 25.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
857  
Rozpočtovou změnu č. 152/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve 
výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a paní Hanou Ježkovou, manažerkou 
kapely DOBRÝ POCITY, jako příjemcem, na křest CD s názvem "Pojď dál”, v rámci kterého 
se uskuteční koncert Sabiny Křovákové s kapelou SABINA. Akce se uskuteční 23.09.2016 
v Bílině. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
858  
Rozpočtovou změnu č. 153/2016 – převod finančních prostředků ve výši 300.000 Kč ze 
schváleného rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí do rozpočtu odboru 
dotací a projektů, na zhotovení projektové dokumentace "Revitalizace lázeňského parku 
Kyselka". 
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859  
Rozpočtovou změnu č. 154/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve výši 60.000 Kč na veřejnou zeleň. 
 
860  
Rozpočtovou změnu č. 155/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve výši 120.000 Kč na veterinární 
péči. 
 
861  
Rozpočtovou změnu č. 158/2016 – přesun finančních prostředků ve výši 150.000 Kč 
z rozpočtu odboru nemovitostí a investic do rozpočtu odboru dopravy na pořízení a umístění 
dvou informačních měřičů rychlosti ve městě. 
 
862  
Rozpočtovou změnu č. 159/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 388.000 Kč na akci PD – přístavba 
multifunkčního objektu Domu s pečovatelskou službou. 
 
863  
Rozpočtovou změnu č. 160/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 
73.000 Kč na akci odboru nemovitostí a investic. 

 
864  
Rozpočtovou změnu č. 161/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy na PD ve výši 
132.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
865  
Rozpočtovou změnu č. 162/2016 – finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí investic v celkové výši 197.000 Kč z rezervy nebytového hospodářství na 
jednotlivá zařízení, dle předloženého návrhu. 
 
866  
Rozpočtovou změnu 163/2016 – navýšení rozpočtu Městské knihovny Bílina ve výši 
5.000 Kč na položku 5139 - materiál. Bude hrazeno z rezervy kultury. 
 
867  
Rozpočtovou změnu č. 164/2016 – přesun finančních prostředků ve výši 231.000 Kč 
z rozpočtu odboru nemovitostí a investic, do rozpočtu Městských technických služeb Bílina, 
na sekání trávy. 
 
868  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 22.08.2016. 
 
869  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 ul. 5. května 269, s paní Ivetou Kačinovou, na dobu 
určitou jednoho roku. 
 
870  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 ul. Mírové náměstí 94, s paní Janou Pavlíčkovou, na 
dobu určitou jednoho roku, po ukončení nájemního vztahu stávajícího nájemce. 
 
871  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 586 uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem 
a společností Váš pekař, s. r. o., se sídlem Klimentská 1746/2, Praha, PSČ 110 00, jako 
nájemcem výpovědí ze strany nájemce, s výpovědní dobou dle § 2312 zákona 89/2012 Sb., 
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OZ k 30.11.2016. Předmětem smlouvy o nájmu č. 586 je pronájem prostoru sloužícího 
podnikání na adrese Seifertova 105/11, Bílina, o celkové výměře 51,58 m2. 
 
872  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor na adrese Seifertova 105/11, Bílina o celkové výměře 
51,58 m2 pro účel využití jako prodejna. 
 
873  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a paní Ing. Petrou 
Krchovou, jako vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky je notebook Lenovo s inv. číslem 
MUBIH000DE9O, v celkové pořizovací ceně 13.450 Kč. Předmět výpůjčky bude využíván 
pouze pro činnosti spojené s výkonem funkce technika PCO. Smlouva o výpůjčce se uzavírá 
na dobu určitou, s účinností od 30.08.2016 do 29.08.2017. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
874  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a paní Ivetou Richterovou 
jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je notebook Lenovo Edge s inv. číslem 
MUBIH000DGUD, v celkové pořizovací ceně 13.963,50 Kč. Smlouva o výpůjčce se uzavírá 
na dobu určitou s účinností od 30.8.2016 do 29.08.2017. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
875  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a paní Mgr. Radkou 
Markovou jako vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky je notebook Lenovo s inv. číslem 
MUBIH000DE63, v celkové pořizovací ceně 13.450 Kč. Předmět výpůjčky bude využíván 
pouze pro činnosti spojené s výkonem funkce manažera prevence kriminality města Bílina, 
preventista MP Bílina. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou s účinností od 
30.08.2016 do 29.08.2017. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
876  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a panem Mgr. Petrem 
Kollárem jako vypůjčitelem, kdy předmětem smlouvy je notebook Lenovo s inv. číslem 
MUBIH000DE8T, v celkové pořizovací ceně 13.450 Kč. Předmět výpůjčky bude využíván 
pouze pro činnosti spojené s výkonem funkce ředitele MP Bílina. Smlouva o výpůjčce se 
uzavírá na dobu určitou s účinností od 30.08.2016 do 29.08.2017. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
877  
Uzavření dohody o partnerství mezi městem Bílina jako realizátorem projektu a Městskými 
technickými službami Bílina, p. o., jako partnerem projektu, uzavíranou v rámci plnění 
udržitelnosti projektu "Rekonstrukce Zelené haly v Bílině”. Podpisem dohody pověřuje 
starostu města. 
 
878  
Uzavření smlouvy budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie mezi městem Bílina jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
jako provozovatelem, pro akci: Parkoviště v ulici Litoměřická. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 

III. neschvaluje 
 
879  
Návrh na uzavření dohody o provedení technického zhodnocení mezi městem Bílina 
a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jejímž předmětem je rekonstrukce 
stanice LDN C.   
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IV. zamítá 
 
880  
Žádost společnosti HOSTALEK WERBUNG, spol. s r. o., se sídlem Riegrova 175, Česká 
Třebová, o uzavření smlouvy na pronájem sloupů veřejného osvětlení, jakož i ostatních 
nosičů na území města Bílina, které jsou v jeho majetku, a to k instalaci prvků Městského 
dopravního a informačního systému, který je tvořen naváděcími informačními tabulemi 
komerčních cílů. 
 

V. souhlasí 
 
881  
Se záborem pozemků p. č. 1861 (400 m2) a 1862/2 (140 m2) za účelem zřízení zařízení 
staveniště pro stavbu "Bílina – oprava opevnění" kolem řeky. Tento souhlas je podmíněn 
podáním oficiální žádosti o zábor veřejného prostranství u zdejšího oddělení životního 
prostředí. 
 

VI. rozhodla 
 
882  
Vypsat výběrové řízení dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci "DsPS Havířská 582/27 a 583/28, Sanace 
vlhkosti spodní stavby, Bílina". 
 
883  
Vypsat výběrové řízení dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci "Projektová dokumentace (PD), Revitalizace 
objektu č. p. 23, Mírové náměstí (Černý Kůň)". 
 
884  
Vypsat výběrové řízení dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na „Zlepšení infrastruktury okolí MŠ – Čapkova, 
Bílina". 
 
885  
Vypsat výběrové řízení dle směrnice č. 4/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci "Zpracování projektové dokumentace na 
akci Revitalizace lázeňského parku Kyselka". 
 
886  
Vypsat výběrové řízení dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na zakázku "Oprava a retoping atletické dráhy ZŠ 
Za Chlumem". 
 
887  
Zrušit a znovu vypsat výběrové řízení dle směrnice č. 04/2007 - pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci "Projektová 
dokumentace (PD), Napojení komunikace Bílina – Kostomlaty na dopravní síť v Bílině". 
 
888  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci "Projektová 
dokumentace (PD) Revitalizace Mírového náměstí je nabídka společnosti Projekční kancelář 
Ing. Pavel Adamec Holedeč. Druhá v pořadí je nabídka společnosti Ars Fabrica, s. r. o., 
Praha. 
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889  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci "Dodávka 
a instalace záložního zdroje pro evakuační výtah v Hornické nemocnici s poliklinikou Bílina" 
je nabídka společnosti STAMP UNI, s. r. o., Karlovy Vary. Druhá v pořadí je nabídka fg. 
FORTE, s. r. o., Kroměříž. 
 
890  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci "Přípravně 
stavební práce pro montáž nafukovací přetlakové haly na tenisových kurtech Bílina, Kyselka" 
je nabídka společnosti ABS-stavební, spol. s. r. o., Bílina. Druhá v pořadí je nabídka 
společnosti HAVI, s. r. o., Teplice. 
 
891  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 - pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Multifunkční venkovní plochy v 
MŠ Aléská, Bílina" společnosti 4soft, s. r. o., Tanvald. 
 
892  
Udělit výjimku Občanské demokratické straně ze zákazu konzumace alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství dle čl. 4, písm. a-c), obecně závazné vyhlášky města č. 3/2014, na 
svém politickém shromáždění, které se koná 30.09.2016 od 13:30 do 17:30 hodin na 
Mírovém náměstí v Bílině. 
 

VII. jmenuje 
 
 
893  
Paní Bc. Danu Svobodovou do funkce „Vedoucí organizační složky Městská knihovna 
Bílina", v souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, na návrh tajemníka městského úřadu, s účinností od 
01.09.2016. 
 

VIII. ruší 
 
 
894  
Usnesení rady města č. 185 z 08.03.2016, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí 
a investic uloženo připravit grafický přehled záruk pěších komunikací v Bílině s tím, že tento 
přehled bude řešen v rámci konsolidace IT. 
 
895  
Odbornou pracovní skupinu pro zhodnocení efektivnosti a hospodárnosti příspěvkové 
organizace Kulturní centrum Kaskáda, a pro zpracování variantního řešení v oblasti 
personálního obsazení a financování organizace. Zároveň odvolává předsedu této pracovní 
skupiny, včetně všech jejích členů, a to k 30.08.2016. 
 
896  
Odbornou pracovní skupinu pro vytvoření nové obecně závazné vyhlášky o regulaci 
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. Zároveň odvolává předsedu této 
pracovní skupiny, včetně všech jejích členů, a to k 30.08.2016. 
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IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
 
897  
Usnesení zastupitelstva města č. 113 z 23.06.2016, kterým byl schválen záměr prodeje 
celého pozemku p. č. 442/2 o výměře 330 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 40 Kč/m2 a zároveň 
zamítnuta žádost pana Vacka o prodej části pozemku o výměře 13 m2. 
 
 

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

 
898  
Rozpočtovou změnu č. 156/2016 – přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na 
projekt „Dětské kluby při základních školách v Bílině“ ve výši 2.109.549,02 Kč. 
 
899  
Rozpočtovou změnu č. 157/2016 – přijetí druhé splátky neinvestiční účelové dotace ve výši 
1.600.000 Kč na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí v roce 2016, kterou poskytlo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje.  
 
900  
Uzavření darovacích smluv mezi městem Bílina jako dárcem a těmito sportovními 
organizacemi jako obdarovanými, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého daru pro:  
a) Fotbalový klub Bílina ve výši 60.000 Kč, na pořízení materiálního vybavení pro děti 

a mládež v roce 2016,  
b) SK Bílina, z. s., ve výši 25.000 Kč, na podporu přípravy a realizaci sportovních projektů 

v roce 2016,  
c) LAWEN TENIS KLUB Bílina ve výši 30.000 Kč, na podporu přípravy a realizaci 

sportovních projektů v roce 2016.  
Bude hrazeno z finančního daru od Severočeských dolů, a. s. Podpisem smluv doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
901  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1069/1 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
200 Kč/m2. 
 
902  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/182 o výměře cca 12 m2 a části pozemku p. č. 345/2 
o výměře cca 42 m2 vše k. ú Bílina za cenu 200 Kč/m2. 
 
903  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1851 o výměře cca 1 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
275 Kč/m2. 
 
904  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/192 o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
90 Kč/m2. 
 
905  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2177/4 o výměře 20 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2. 
 
906  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2231 o výměře 133 m2, p. č. 2232 o výměře 178 m2, p. č. 
2233/1 o výměře 271 m2 a p. č. 2233/2 o výměře 21 m2 vše k. ú. Bílina za minimální kupní 
cenu 145 Kč/m2. 
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907  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 442/2 o výměře 317 m2 a části pozemku p. č. 442/2 
o výměře 13 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 40 Kč/m2. 
 
908  
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. VI/6018/2016/UL na stavbu s názvem "Přípojka plynu Mostecká č. p. 374, Bílina s. p. č. 
2003/4, k.ú. Bílina", která se dotkne pozemku p. č. 2087/1 k. ú. Bílina, vedeném na LV 7471 
pro Ústecký kraj, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje a komunikace č. III/2538, mezi 
Ústeckým Krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Správou a údržbou silnic 
Ústeckého kraje, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ 41703 jako budoucím povinným 
a městem Bílina jako budoucím oprávněným. Obsahem věcného břemene bude právo 
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav uvedeného zařízení včetně vstupu 
a vjezdu v souvislosti s již jmenovanými právy na předmětný pozemek. Věcné břemeno bude 
sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou částku 
určenou podle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením 
č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, který je nedílnou součástí této smlouvy, k úhradě bude 
připočtena DPH. Rada města zároveň doporučuje souhlasit s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
909  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a panem Jiřím Zikmundem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1304/8 o výměře 194 m2 
oddělené z pozemku p. č. 1304/1 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2134-
2211/2006 zpracovaného společností GEOTEP – Muller Erich, Teplice, za kupní cenu 200 
Kč/m2, tj. 38.800 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
910  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a paní Annou 
Zweschperovou jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/171 
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. 
 
911  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a manželi Karlem a Blankou 
Vaněčkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/239 
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. 
 
912  
Výkup spoluvlastnických podílu ideální 1/6, ideální 1/6 a ideální 1/2 pozemku p. č. 1826/13 
o celkové výměře 125 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 28.646 Kč. Podpisem 
smluv o výkupu doporučuje pověřit starostu města.  
 
913  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 61/16/4120 
mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodcem a městem 
Bílinou jakou nabyvatelem, kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod spoluvlastnického 
podílu o velikosti ideální 1/6 pozemku p. č. 1826/13 o celkové výměře 125 m2 k. ú. Bílina. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
914  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a manželi Romanem 
a Janou Reichelovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
873/8 o výměře 649 m2 oddělené z pozemku p. č. 873/5 k. ú. Bílina na základě 
geometrického plánu č. 2897-89/2016 zpracovaného Martinem Lankem, Teplice, za kupní 
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cenu 100 Kč/m2, tj. 64.900 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
915  
Vyjmutí 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, 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 vše k. ú. 
Bílina ze správy Městských technických služeb Bílina. Pozemky byly odděleny na základě 
geometrického plánu č. 2859-256/2015 zpracovaného panem Martinem Lankem, Teplice. 
 
916  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a společností AGC 
Automotive Czech a. s. jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemků v k. ú. 
Chotějovice, a to p. č. 188/50 /ostatní plocha - ostatní komunikace/ o výměře 1116 m2 
oddělené z p. č. 188/47 na základě geometrického plánu č. 439-7033/2016 zpracovaného 
společností Geodézie Alfa, s. r. o., Krupka; p. č. 415/1 /ostatní plocha - jiná plocha/ o výměře 
137 m2; p. č. 415/15 /ostatní plocha - jiná plocha/ o výměře 451 m2 oddělené z p. č. 415/2 
a p. č. 415/16 /ostatní plocha - jiná plocha/ o výměře 1 702 m2 oddělené z p. č. 415/3 na 
základě geometrického plánu č. 441-7033/2016 zpracovaného společností Geodézie Alfa, 
s. r. o., Krupka; p. č. 415/4 /ostatní plocha - jiná plocha/ o výměře 392 m2; p. č. 424 
/zastavěná plocha a nádvoří/ o výměře 99 m2; p. č. 76/37 /ostatní plocha – manipulační 
plocha/ o výměře 11 333 m2 za cenu obvyklou 822.420 Kč stanovenou znaleckým posudkem 
č. 1253-009/2016 navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí, které činí 
10.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
917  
Strategický plán rozvoje města Bílina na roky 2016–2023. 
 
918  
Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Snížení 
energetické náročnosti ZUŠ Bílina". 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 
919  
Žádost společnosti TREI Real Estate Czech Republic, s. r. o., o prodej pronajatých pozemků 
části p. č. 12/4, p. č. 12/5 a části p. č. 12/12 k. ú. Bílina u prodejny Penny Market. 
 
920  
Žádost Vlastimila a Kláry Aubrechtových o prodej části pozemku p. č. 2372/8 a části p. č. 
2432/20 o celkové výměře cca 350 m2 k. ú. Bílina. 
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 

921  
Žádost společnosti SORTING Solutions, s. r. o., o prodej pozemku p. č. 1683/98 o výměře 
348 m2, jehož součástí je stavba č. p. 555 /občanská vybavenost/, Teplické Předměstí, k. ú. 
Bílina a uložit tajemníkovi městského úřadu zajistit druhý znalecký posudek na zjištění ceny 
obvyklé. Zároveň uložit vedení města vyvolat jednání se zástupci společnosti o revitalizaci 
areálu bývalé základní školy ZŠ Teplická za účasti právního zástupce města. 
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922  
Nabídku manželů Tunkových na převod pozemku p. č. 2085/1 k. ú. Bílina včetně 
vybudované komunikace a veřejného osvětlení s tím, že doporučuje uložit tajemníkovi 
městského úřadu zajistit dva aktuální znalecké posudky na stanovení ceny obvyklé 
nemovitých věcí. 
 
 

XII. bere na vědomí 
 
923  
Informace právního zástupce města k možnosti podání trestního oznámení v souvislosti 
s neschválenou účetní závěrkou organizace Kulturní centrum Kaskáda v roce 2014. 
 
924  
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o udělení ocenění města za dlouholetý 
přínos pro Bílinu v rámci Dne horníků pro: Miroslava Tomiše, MUDr. Jaroslava Čermáka, 
Jiřího Charváta, Ladislava Heřmáka a paní Marcelu Šímovou. 
 
925  
Informaci místostarostky města pro věci investiční o zahraniční služební cestě do 
ukrajinského partnerského města Novovolynsk, která se uskutečnila od 21.08.2016 do 
25.08.2016. 
 
926  
Přehled zakázek do 50.000 Kč bez DPH zadaných od 11.06.2015 odborem nemovitostí 
a investic v rámci bytového a nebytového hospodářství. 
 
927  
Ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené 04.05.2016 mezi městem Bílina jako půjčitelem 
a paní Ing. Jaroslavou Mrázovou, jejímž předmětem byl notebook Lenovo Edge s inv. číslem 
MUBIH000DGUD, v celkové pořizovací ceně 13.963,50 Kč. 
 
928  
Splnění usnesení rady města č. 1145 z 13.10.2015, kterým bylo uloženo tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedoucího Odboru nemovitostí a investic přípravou nové směrnice 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina s tím, že na jednání o obsahu 
této směrnice budou pozvání zástupci jednotlivých politických hnutí a stran. 
 
929  
Splnění usnesení rady města č. 1361 z 30.11.2015, kterým rada města souhlasila se 
zjednosměrněním ul. Wolkerova ve směru Pivovarské náměstí – Wolkerova – Mírové 
náměstí od ledna 2016 s tím, že zároveň uložila tajemníkovi městského úřadu pověřit 
vedoucího odboru dopravy zajištěním zpracování studie zklidnění dopravy v centru města a 
vyhodnotit dopady zjednosměrnění ulice Wolkerova. 
 
930  
Splnění usnesení rady města č. 1413 z 30.11.2015, kterým bylo uloženo tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic přípravou nové směrnice 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina s tím, že na jednání o obsahu 
této směrnice budou pozvání zástupci jednotlivých politických hnutí a stran.  
 
931  
Splnění usnesení rady města č. 44 ze dne 09.02.2016, kterým uložila tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zadáním zpracování projektové 
dokumentace na akci „Revitalizace Mírového náměstí". 
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932  
Splnění usnesení rady města č. 45 ze dne 09.02.2016, kterým uložila 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. 
 
933  
Splnění usnesení rady města č. 775 z 19.07.2016, kterým vzala na vědomí informace 
vedoucího odboru dopravy, týkající se absence příčných prahů v ulici Litoměřická a v sídlišti 
Za Chlumem a zároveň uložila vedoucímu odboru dopravy zajištění osazení nových příčných 
prahů v ulici Litoměřická a v sídlišti Za Chlumem. 
 
934  
Splnění usnesení rady města č. 827 z 09.08.2016, kterým bylo starostovi města uloženo 
pověřit jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, splněním 
úkolů vyplývajících ze zápisu dozorčí rady společnosti z 27.06.2016. 
 
 

XIII. stahuje z programu 
 
935  
Žádost manželů Langhammerových o prodej části pozemku p. č. 269/1 k. ú. Bílina.  
 
936  
Prodej pozemku p. č. 2171 o výměře 676 k. ú. Bílina formou obálkové metody. 
 

_______________________________________________________ 

 
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 
 
 
937  
Soupis požadavků na investice a opravy stavebního charakteru na objektech Hornické 
nemocnice s poliklinikou Bílina pro rok 2017. 
 
 

Oldřich Bubeníček   
starosta města 

Mgr. Veronika Horová 
1. místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová 
2. místostarostka města 


