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Usnesení z 5. zasedání v roce 2014, 
které se uskutečnilo 19. června 2014 
_____________________________________ 

  

Z A S T U P I T E L S T V O   M Ě S T A 
 
 

I. revokuje 
 

66  
Usnesení zastupitelstva města č. 262 z 12. prosince 2013, kterým bylo schváleno uzavření 
kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností ČEZ, a. s., se sídlem 
v Praze, Duhová 2/1444 jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy byl prodej pozemku p. č. 
804/3 o výměře 40 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 8.000 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy byl pověřen starosta města, viz usnesení č. 81. 
 

67  
Usnesení zastupitelstva města č. 15 z 13. února 2014, kterým bylo schváleno uzavření kupní 
smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Antonínem Lukáškem jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy byl prodej pozemku p. č. 20 o výměře 233 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 27.960 Kč. Podpisem kupní smlouvy byl 
pověřen starosta města, viz usnesení č. 82. 
 
 

II. vydává 
 
68  
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných 
veřejných prostranstvích, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2013, o zákazu 
požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, z 12.12.2013. 

 
 

III. schvaluje 
 

69  
Rozpočtovou změnu č. 50/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rezerv 
města – přebytku hospodaření, mezi městem Bílina jako poskytovatelem a „SK HC Draci 
Bílina“ jako příjemcem, ve výši 750.000 Kč na náklady spojené s 2. národní hokejovou ligou 
v roce 2014. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 

70  
Rozpočtovou změnu č. 92/2014 – přijetí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení konání 
voleb do Evropského parlamentu ve výši 400.000 Kč. 
 
71  
Rozpočtovou změnu č. 93/2014 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti vykonávané 
obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.412.000 Kč. 
 
72  
Rozpočtovou změnu č. 94/2014 – přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši 1.794.000 Kč. 
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73  
Rozpočtovou změnu č. 95/2014 – předfinancování přijetí dotace od Euroregionu Labe na 
akci „Setkání partnerských měst – kraj, ve kterém žijeme“ ve výši 138.000 Kč a zároveň 
schvaluje financování podílu města ve výši 25.000 Kč.              
              
74  
Rozpočtovou změnu č. 96/2014 – přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Ústeckého 
kraje ve výši 50.000 Kč na financování akce „Setkání partnerských měst – kraj, ve kterém 
žijeme“ a zároveň schvaluje financování podílu města ve výši 22.000 Kč.        
 
75  
Rozpočtovou změnu č. 98/2014 – navýšení finančních prostředků schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 5.680.000 Kč na předfinancování akce 
spolufinancované z prostředků Státního fondu životního prostředí a Fondu soudržnosti (EU) 
„Zateplení plavecké haly“. 
 

76  
Rozpočtovou změnu č. 99/2014 – navýšení finančních prostředků schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 4.498.000 Kč na předfinancování akce 
spolufinancované z prostředků EU „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu“. 
 

77  
Rozpočtovou změnu č. 100/2014 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
15.840 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
 

78  
Rozpočtovou změnu č. 101/2014 – navýšení rozpočtu finančního odboru ve výši 221.000 Kč 
na financování „Příměstského tábora“ z přebytku hospodaření. V případě schválení přidělení 
dotace, bude tato částka vrácena do rozpočtu města.     
  
79  
Rozpočtovou změnu č. 103/2014 – navýšení finančních prostředků schváleného rozpočtu 
odboru správního a vnitřních věcí ve výši 500.000 Kč na předfinancování akce 
spolufinancované z prostředků EU „Zvyšování kvality základního vzdělávání na Bílinsku“. 
 

80  
Rozpočtovou změnu č. 104/2014 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o dotaci v rámci dotačního 
programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2014“ k realizaci projektu 
„Stop kouření!!“ ve výši 14.100 Kč. 
 

81  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím, společností ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem v Děčíně IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 jako kupujícím 
a společností ČEZ, a. s., se sídlem v Praze, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 jako vlastníkem 
trafostanice, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 804/3 o výměře 40 m2 k. ú. 
Bílina, za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 8.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 

82  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Ing. Hanou 
Ansorgovou jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 20 o výměře 
233 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 27.960 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města. 
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83  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Magdou Dattlovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/4 o výměře 23 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.760 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 

84  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Josefem Šlechtou 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/10 o výměře 26 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 3.120 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 

85  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Janem a Ivankou 
Cholavovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/11 
o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.760 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 

86  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jaroslavem 
a Milenou Šimonovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
927/16 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.760 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města.  

 

87  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Věrou Försterovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/17 o výměře 23 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.760 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města.  

 

88  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Miroslavem 
a Alenou Procházkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
927/22 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.760 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města. 

 

89  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Ivanem Koblasou 
jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/29 o celkové výměře 23 m2 a manželi 
Daliborem a Evou Chrastinovými jako kupujícími ideální poloviny pozemku p. č. 927/29 
o celkové výměře 23 m2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.760 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města.   

 

90   
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Františkem 
Veselým jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/34 o celkové výměře 22 m2 
a panem Janem Pekem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/34 o celkové 
výměře 22 m2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.640 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města. 

 

91    
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jiřím Strnadem jako 
kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/35 o celkové výměře 22 m2 za kupní cenu 
120 Kč/m2, tj. 1.320 Kč, a ideální poloviny pozemku p. č. 927/38 o celkové výměře 22 m2 
za celkovou kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 1.320 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města.    
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92  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Miroslavem 
Nedvědem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/39 o celkové výměře 22 m2 
a panem Pavlem Šimečkem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/39 o celkové 
výměře 22 m2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.640 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.    
 
93  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jiřím Brandlem jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/49 o výměře 22 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.640 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 

94  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Vlastimilem 
a Monikou Procházkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
23/202 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 

95  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Josefem a Zlatou 
Kopalovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2219/10 
o výměře 18 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 

96  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jiřím Slabochem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2219/36 o  výměře 19 m2 
k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 2.090 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 

97  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Karlem Slezákem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2022/2 o výměře 21 m2, 
p. č. 2022/8 o výměře 11 m2 a p. č. 2021/2 o výměře 76 m2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 
200 Kč/m2, tj. 21.600 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města 
 

98  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jaroslavem 
a Zdenou Ptáčkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
2221/2 o výměře 200 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 145 Kč/m2, tj. 29.000 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 

99  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Liborem Tannertem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 12/7 o výměře 90 m2 
odděleného z pozemku p. č. 12/1 a p. č. 12/7 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu 
č. 2746-53/2014 za kupní cenu 390 Kč/m2, tj. 35.100 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města.   
 

100  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a panem Jiřím Ježkem, kdy předmětem 
smlouvy je dle geometrického plánu č. 1791-588/2003 směna pozemku p. č. 1630/89 
o výměře 1 369 m2 odděleného z pozemku p. č. 1630/94 za  p. č. 1630/90 o výměře 753 m2 
odděleného z pozemků p. č. 1630/85, p. č. 163/86, a p. č. 1630/94 a pozemek p. č. 1630/95 
o výměře 48 m2 vše v k. ú. Bílina. Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu města.  
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101  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a Židovskou obcí Teplice, jejímž předmětem 
je dle geometrického plánu č. 2613-16/2013 směna pozemků parcely č. 2003/7 o výměře 
670 m2 a p. p. č. 1997/4 o výměře 23 m2 za p. č. 2003/4 o výměře 5 931 m2 vše v k. ú. Bílina. 
Ceny pozemků činí dle znaleckého posudku 40 Kč/m2. Město Bílina uhradí Židovské obci 
Teplice rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který po odečtení poloviny nákladů 
spojených se směnou činí 204.534 Kč. Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu města. 
 
102  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a paní Vladimírou Jelínkovou 
jako prodávající, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1560/5 o výměře 11 m2 za 
kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 3.025 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
103  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Základní organizací č. 5 
Českého zahrádkářského svazu pod Bořněm, Pražské Předměstí, Bílina, jako kupujícím, kdy 
předmětem smlouvy je prodej pozemků v k. ú. Bílina-Újezd v jižní části areálu – 
zahrádkářské osady, 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 2, p. č. 861/214 o výměře 27 m2, p. č. 861/217 o výměře 18 m2, p. č. 861/235 o výměře 
23 2, 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 ýměře 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 ýměře 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, 
část p. č. 861/503 o výměře 1 940 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 ýměře 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 
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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 ýměře 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 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 ýměře 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, 
za cenu 20 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 

104  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Základní organizací č. 6 
Českého zahrádkářského svazu Za Chlumem, Bílina, kdy předmětem smlouvy je prodej části 
p. č. 1629/1 o výměře cca 2 144 m2, části p. č. 1630/1 o výměře cca 4 864 m2, části p. č. 
1627 o výměře cca 1 040 m2, p. č. 1629/4 o výměře 18 m2 a p. č. 1630/51 o výměře 18 m2 

vše k. ú. Bílina za kupní cenu 20 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 

105  
Uzavření smlouvy č. 11092566 (podpis zástupce SFŽP k 25.03.2014) o poskytnutí podpory 
mezi městem Bílina jako příjemcem podpory a Státním fondem životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Sanace skalního masivu v Důlní ulici 
v Bílině“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

106  
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Bílina a městem Duchcov, jejímž předmětem je 
poskytování měřiče rychlosti městu Duchcov. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

107  
Záměr prodeje pozemku p. č. 927/24 o výměře 23 m2, pozemku p. č. 927/42 o výměře 22 m2 
a pozemku p. č. 927/43 o výměře 22 m2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2. 
 

108  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2219/22 o výměře 20 m2, ideální poloviny pozemku p. č. 
2219/25 o celkové výměře 19 m2, ideální polovinu pozemku p. č. 2219/28 o  celkové výměře 
19 m2, pozemku p. č. 2219/31 o výměře 19 m2, pozemku p. č. 2219/37 o výměře 19 m2, 
pozemku p. č. 2219/39 o výměře 18 m2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2. 
 

109  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/146 o výměře 22 m2, p. č. 23/46 o výměře 23 m2, p. č. 
23/56 o výměře 22 m2, p. č. 23/163 o výměře 23 m2, p. č. 23/207 o výměře 24 m2, p. č. 
23/210 o výměře 24 m2 vše k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2. 
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110  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1194/27 o výměře cca 950 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.  
 
111  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 197 o výměře cca 50 m2 a pozemku p. č. 198/2 o výměře 
3 m2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady 
zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku.  
 
 
112  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 140/1 o výměře cca 18 m2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní 
cenu 275 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na své náklady zpracovat geometrický plán na 
oddělení pozemku.  
 
113  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1636/95 o výměře cca 10,5 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
130 Kč/m2  s tím, že si žadatel nechá na své náklady zpracovat geometrický plán na oddělení 
pozemku.  
 
114  
Záměr prodeje pozemku p. č. 336/9 o výměře 1301 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, pozemku 
p. č. 937/50 o výměře 448 m2 za kupní cenu 275 Kč/m2, pozemku p. č. 1636/38 o výměře 
957 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, pozemku p. č. 1636/45 o výměře 953 m2 za kupní cenu 
275 Kč/m2, pozemku p. č. 1636/92 o výměře 429 m2 za kupní cenu 200 Kč/m2, pozemku p. č. 
1683/138 o výměře 257 m2 za kupní cenu 120 Kč/m2 vše k. ú. Bílina a pozemku p. č. 380/57 
o výměře 1504 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, pozemku p. č. 380/58 o výměře 751 m2 za 
kupní cenu 130 Kč/m2 vše k. ú. Bílina-Újezd.  
 
115  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1059 o výměře 234 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2.  
 
116  
Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 259/2 o výměře 84 m2 k. ú. Bílina 
 
117  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/154 o výměře cca 280 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
dle znaleckého posudku, která činí 850 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady 
vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku.   
 
118  
Záměr prodeje podílu o velikosti 405/5349 v č. p. 395/4, ul. Fišerova, Mostecké Předměstí, 
Bílina, spolu s podílem na zastavěném pozemku p. č. 1768/2 k. ú. Bílina za minimální cenu 
obvyklou, která činí 200.000 Kč. Žádosti se přijímají nejpozději do 12.08.2014. V případě 
doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. 
 
119  
Záměr prodeje nebytového prostoru č. jednotky 255/101 o výměře 46,3 m2, nacházející se 
v 1. podlaží, ul. Aléská, Pražské Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 463/44808 
na společných částech domu č. p. 255 a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina za minimální cenu 
dle znaleckého posudku, která činí 150.000 Kč. Žádosti se přijímají nejpozději do 
12.08.2014. V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný 
nájemník, ostatní. 
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120  
Záměr prodeje nebytového prostoru č. jednotky 255/102 nacházející se v 1. podlaží, 
ul. Aléská, Pražské Předměstí, Bílina, spolu s podílem o velikosti 79/11202 na společných 
částech domu a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina, za minimální cenu dle znaleckého 
posudku, která činí 70.000 Kč. Žádosti se přijímají nejpozději do 12.08.2014. V případě 
doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, společenství 
vlastníků, ostatní. 
 

121  
Záměr prodeje bytové jednotky č. 54 o velikosti 1+1 nacházející se v 8. podlaží, ul. Aléská 
č. p. 54, Pražské Předměstí, Bílina, spolu s podílem o velikosti 169/22404 na společných 
částech domu č. p. 54 a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého 
posudku.  Žádosti se přijímají nejpozději do 12.08.2014. V případě doručení více žádostí má 
přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. 
 

122  
Záměr prodeje bytové jednotky č. 2 o velikosti 4+1 nacházející se v 1. podlaží, Sídliště Za 
Chlumem č. p. 733, Teplické Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 807/55960 na 
společných částech domu č. p. 733, č. p. 734, č. p. 735 a č. p. 736 a pozemku p. č. 1636/53 
k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku.  Žádosti se přijímají nejpozději do 
12.08.2014. V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný 
nájemník, ostatní. 
 

123  
Záměr výkupu pozemků p. č. 1560/2 o  výměře 15 m2, p. č. 1560/3 o výměře 11 m2, 
p. č. 1560/4 o výměře 10 m2, p. č. 1560/6 o výměře 12 m2, p. č. 1560/7 o výměře 11 m2, 
p. č. 1560/8 o výměře 11 m2, p. č. 1560/9 o výměře 12 m2, p. č. 1560/10 o výměře 12 m2, 
p. č. 1560/11 o výměře 13 m2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2. 
 

124  
Záměr prodeje bytové jednotky č. 22 o velikosti 1+1 o rozloze 36,68 m2 nacházející se v 7. 
podlaží, Sídliště Za Chlumem č. p. 737, Teplické Předměstí, Bílina, spolu s podílem o 
velikosti 17/2000 na společných částech domu č. p. 737, č. p. 738 a č. p. 739 a pozemku 
p. č. 1636/57 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku, která činí 220.000 Kč. 
Žádosti se přijímají nejpozději do 12.08.2014. V případě doručení více žádostí má přednost 
koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. 
 

125  
Záměr prodeje bytové jednotky č. 29 o velikosti 3+1 o rozloze 64,58 m2 nacházející se v 6. 
podlaží, ul. Teplická č. p. 597, Teplické Předměstí, Bílina, spolu s podílem o velikosti 
612/19805 na společných částech domu č. p. 597 a pozemku p. č. 1683/80 k. ú. Bílina 
za minimální cenu dle znaleckého posudku, která činí 250.000 Kč. Žádosti se přijímají 
nejpozději do 12.08.2014. V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: 
současný nájemník, ostatní. 
 

126  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Zdeňka Bláhu ve výši 37.031 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné.    
 

127  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Jaroslava Špeciána ve výši 75.791 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné 
   
128  
Zakladatelskou listinu společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., dle 
předloženého návrhu. 
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129  
Doplnění plánu činnosti kontrolního výboru o kontrolu č. 3/2014 – kontrola víceprací 
přesahujících částku 100.000 Kč vč. DPH za období od 01.01.2011 dosud. 
 

IV. stanovuje 
 
130  
30 členů zastupitelstva města na volební období 2014–2018, ve smyslu § 67 a § 68 zákona 
č. 128/2000 o obcích, v platném znění.  

 
 

V. zamítá 
 

131  

Žádost Roberta a Šárky Hajmových o prodej pozemku p. č. 197 o výměře cca 70 m2. 
 

132  

Žádost paní Dany Černé o prodej části pozemku p. č. 1727/47  o výměře cca 92 m2, části 
pozemku p. č. 1727/49 o výměře cca 125 m2 a části pozemku p. č. 1727/50 o výměře cca 
110 m2 k. ú. Bílina.  
 
133  
Žádost společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., o prodej pozemku p. č. 1727/50 o výměře 695 m2 
k. ú. Bílina. 
 
134  
Žádost paní Ilony Láskové o prodej pozemku p. č. 1069/13 k. ú. Bílina z důvodu budoucí 
výstavby zázemí zimního stadionu. 
 
 

VI. bere na vědomí 
 
135  
Žádost společnosti AGC Automotive Czech, a. s., Chudeřice, o zajištění opravy veřejného 
osvětlení v Teplické ulici p. č. 3/1 k. ú. Bílina a o možnost parkování zaměstnanců AGC 
Automotive Czech v areálu bývalých kasáren s tím, že zároveň bere na vědomí, že rada 
města uložila tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic 
zadáním opravy tohoto veřejného osvětlení a prověřením možnosti vybudování parkoviště 
v areálu bývalých kasáren. 

 

136  

Dotazy člena zastupitelstva města Ing. Petra Rosenkranze z 05.06.2014 a z 16.06.2014 
a pana Jaromíra Sochora z 18.06.2014 s tím, že na jednotlivé dotazy byla podána písemná 
odpověď. 
 
137  
Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a zároveň souhlasí 
s podáním připomínky ve věci vymezení „Východního obchvatu města Bílina – přeložka 
silnice I/13“ v aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje jako veřejně prospěšné 
stavby.     
 
138  
Námitky společnosti HAKIM, s. r. o., podané proti výběrovému řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Rekonstrukce bazénové vany koupaliště na Kyselce ve městě Bílina“. 
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139  
Postup odboru nemovitostí a investic při realizaci opravy bazénu koupaliště na Kyselce. 
 
140  
Stanovisko úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic ČR ke studii obchvatu města Bíliny – 
varianta X.   
 
141  

Informaci společnosti Severočeské doly, a. s., Chomutov, o vystoupení z obecně prospěšné 
společnosti TERRA NATURA.  
 
142  
Zápisy z jednání kontrolního výboru z 23.04.2014 a z 09.06.2014. 
 
143  
Žádost manželů Kykalových o zjednosměrnění ul. Wolkerova a rozhodnutí rady města 
o zachování provozu v obou směrech. 
 
144  
Žádost pana Jana Šámala, v právním zastoupení JUDr. Jiřím Fílou, o sdělení stavu věci, 
týkající se odkoupení souboru nemovitých věcí – komplexu Husitská bašta městem Bílina, 
včetně odpovědi. 
 

VII. rozhodlo 
 

145  

Vystoupit z obecně prospěšné společnosti TERRA NATURA se sídlem v Hrobčicích č. p. 41, 
417 57 Hrobčice, IČ 25488601, v souladu s článkem 21 zakládací smlouvy. 
 
 

VIII. nezaujalo stanovisko 
 
146  
K materiálu č. 299 – integrované centrum prevence – vícepráce – uzavření dodatku č. 1. 
 
147  
K materiálu č. 390 – integrované centrum prevence – vícepráce – uzavření dodatku č. 2.  
 
148  
K materiálu č. 349 – účetní závěrka města Bíliny k 31.12.2013. 
 
149  
K materiálu č. 350 – závěrečný účet města za rok 2013, včetně zprávy nezávislého auditora 
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013. 
 
150  
K materiálu č. 385 – návrh klubu TOP 09 na změnu směrnice č. 06/2014 – rozpočtová 
pravidla. 
 
151  
K materiálu č. 386 – návrh klubu TOP 09 na vyhlášení místního referenda v Bílině. 
 
152  
K materiálu č. 399 – návrh na výkup areálu bývalého Azylového zařízení Ministerstva vnitra 
České republiky v Červeném Újezdě. 
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153  
K činnosti rady města v samostatné působnosti za období od 02.04.2014 do 28.05.2014. 
 
 

IX. stahuje z programu 
 

154  

Záměr prodeje pozemku p. č. 76/37 o výměře 11 333 m2 k. ú. Chotějovice a pozemku p. č. 
424 o výměře 99 m2 k. ú. Chotějovice.   

 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Antonín Majer v. r.      
 
 
 
 
 
Pavel Pastyřík MSc. MBA v. r.     
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r.   
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

 


