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Usnesení z 2. zasedání v roce 2015, 
které se uskutečnilo 29. dubna 2015 
____________________________________ 

  

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

I. revokuje 
 
16  
Usnesení zastupitelstva města č. 272 z 12.12.2013, kterým byl schválen záměr prodeje 
pozemků  v zahrádkářské osadě č. 6 v Bílině na Chlumu, a to 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. 1630/51 o výměře 18 m2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 20 Kč/m2 
s předkupním právem pro Základní organizaci č. 6 Českého zahrádkářského svazu, Za 
Chlumem, Bílina s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 
oddělení pozemku. Zároveň revokuje usnesení č. 178 z 04.09.2014, kterým byl schválen 
záměr prodeje části pozemku p. č. 1630/2 o výměře 46 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
20 Kč/m2 s předkupním právem pro Základní organizaci č. 6 Českého zahrádkářského svazu 
Chlum, Bílina, viz usnesení č. 21.    
 
17  
Část usnesení č. 272 z 12.12.2013, kterým byl schválen záměr prodeje pozemku 
p. č. 1629/4 o výměře 18 m2 k. ú. Bílina s předkupním právem pro zahrádkářskou organizaci 
č. 6, viz usnesení č. 22. 
 
18  
Usnesení zastupitelstva města č. 197 ze 04.09.2014, kterým bylo schváleno uzavření 
smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Bílina jako převodcem a Ústeckým krajem se 
sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, jako nabyvatelem, kdy předmětem 
smlouvy byl bezúplatný převod pozemku p. č. 259/2 o výměře 84 m2, viz usnesení č. 35. 
 

II. ruší 
 

19  

Program podpory společenských a zájmových organizací ve městě Bílina, Program podpory 
kultury a literární fond města Bílina, Program podpory sportu ve městě Bílina, k 29.04.2015. 
 

20  

Program „Podpory sociálního začleňování ve městě Bílina“, k 29.04.2015. 
 

 

III. schvaluje 
 
21  
Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské osadě č. 6 v Bílině na Chlumu, a to 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. 1630/51 o výměře 18 m2 a části pozemku p. č. 1630/2 
o výměře 46 m2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 31 Kč za m2 s předkupním právem 
pro Základní organizaci č. 6 Českého zahrádkářského svazu, Za Chlumem, Bílina. Žadatel 
si nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemků.   
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22  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1629/4 o výměře 18 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 65 Kč za m2 
s předkupním právem pro vlastníky stavby umístěné na pozemku.  
 
23  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/45 o  výměře 23 m2, p. č. 23/69 o  výměře 23 m2, p. č. 
23/118 o  výměře 22 m2, p. č. 23/120 o  výměře 22 m2, p. č. 23/127 o výměře 22 m2, p. č. 
23/130 o  výměře 21 m2, p. č. 23/137 o  výměře 22 m2, p. č. 23/159 o  výměře 22 m2, p. č. 
23/170 o  výměře 22 m2, p. č. 23/175 o  výměře 22 m2, p. č. 23/185 o  výměře 23 m2, p. č. 
23/188 o  výměře 23 m2, p. č. 23/190 o  výměře 23 m2, p. č. 23/191 o  výměře 23 m2, p. č. 
23/192 o výměře 23 m2, p. č. 23/193 o  výměře 22 m2, p. č. 23/215 o  výměře 24 m2, p. č. 
23/216 o  výměře 24 m2, p. č. 23/231 o  výměře 24 m2, vše k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní 
cenu 90 Kč/m2. 
 
24  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1194/4 o výměře 22 m2 a p. č. 1194/12 o výměře 24 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2. 
 
25  
Záměr prodeje ideální poloviny pozemku p. č. 1636/170 o celkové výměře 22 m2 a pozemku 
p. č. 1636/267 o výměře 24 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2. 
 
26  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1470/7 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2. 
 
27  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1195/6 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2. 
 
28  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1195/1 o výměře cca 400 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
200 Kč/m2.   
 
29  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 907/12 o výměře cca 70 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
120 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na 
oddělení pozemků.  
 
30  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1674/5 o výměře cca 7 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
165 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na 
oddělení pozemků.   
 
31  
Záměr prodeje pozemku p. č. 6/3 o výměře 58 m2 a p. č. 6/4 o výměře 17 m2 k. ú. Bílina za 
kupní cenu 390 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický 
plán na oddělení pozemků. 

 
32  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1069/13 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2.   
 
33  
Záměr prodeje pozemku p. č. 982/2 o výměře 58 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2.   
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34  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1136/2 o výměře cca 3,5 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.  

 
35  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a Ústeckým krajem se sídlem 
v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, jako obdarovaným, kdy předmětem smlouvy je 
převod pozemku p. č. 259/2 o výměře 84 m2. Podpisem darovací smlouvy pověřuje 
1. místostarostku města pro věci neinvestiční.  

 
36  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Jaroslavou 
Váchalíkovou  jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1470/6 
o výměře 20 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 2.600 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města.   
 
37  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Pavlem Palečkem 
a paní Karinou Polákovou jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
1636/186 o celkové výměře 25 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 3.250 Kč, do podílového 
spoluvlastnictví. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.   
 
38  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Karlem 
Strahlheimem  jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku 
p. č. 1636/170 o celkové  výměře 22 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 1.430 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.   
 
39  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Josefem Velekem  
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 1636/158 
o celkové  výměře 22 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 1.430 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
40  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Václavem Sýkorou 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1470/14 o výměře 29 m2 za 
kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 3.770 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.    
 
41  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Pavlínou Kadlecovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 1636/187 
o celkové  výměře 22 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 1.430 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
42  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Janem Pekem jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1636/234 o  výměře 25 m2 
za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 3.250 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.   
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43  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Miroslavem 
a Jarmilou Kolářovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
1636/235 o  výměře 22 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 2.860 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.    
 
44  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností ROSEZIN, 
spol. s r. o., jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1636/268 
o  výměře 24 m2 za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 3.120 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města.    
 
45  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Josefem Vitákem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 927/40 
o celkové výměře 22 m2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 1.320 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města.    
 
46  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jiřím a Irenou 
Souškovými a panem Jiřím Červinkou jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemku p. č. 1664/294 o celkové výměře 3 m2 za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. 300 Kč, do 
podílového spoluvlastnictví. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
47  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Zdeňkem Noskem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 2219/18 
o celkové výměře 20 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 1.100 Kč, a ideální poloviny 
pozemku p. č. 2219/28 o celkové výměře 19 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2, 
tj. 1.045 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
48  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Naděždou 
Matčukovou a manželi  Juliusem a Olgou Matócsikovými jako kupujícími, kdy předmětem 
smlouvy je prodej pozemku p. č. 401/82 o celkové výměře 32 m2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní 
cenu 130 Kč/m2, tj. 4.160 Kč, do podílového spoluvlastnictví. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
49  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Robertem 
a Šárkou Hajmovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 197 
o výměře 119 m2 a pozemku p. č. 198/2 o výměře 3 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2, 
tj. 33.550 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
50  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jiřím Lendlem jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemků p. č. 1825/2 o výměře 7 m2 a p. č. 
1826/12 o výměře 6 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 3.575 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
51  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Petrem a Petrou 
Krúpovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 92/2 o výměře 
97 m2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 26.675 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
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52  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Radkem 
a Jaroslavou Hudrlíkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
269/252 o výměře 153 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 30.600 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
53  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Josefem Horáčkem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1748/14 o výměře 55 m2 
odděleného z pozemku p. č. 1748/1 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2274-
228/2014 za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 11.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města.   
 
54  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Miroslavem Eiblem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 140/1 o výměře 25 m2 
odděleného z pozemku p. č. 140/1 díl „b“ a z pozemku 140/2 díl „a“ k. ú. Bílina-Újezd 
na základě geometrického plánu č. 478-116/2014 za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 6.875 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.   

 
55  
Uzavření dohody o změně hranic obcí mezi obcí Hrobčice a městem Bílina, týkající se 
hranice mezi k. ú. Kučlín a k. ú. Bílina, dle průběhu navrženého státním pozemkovým 
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem, Pobočka Teplice, v rámci provádění „Komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Kučlín rozšíření o k. ú. Dřínek a k. ú. Bílina“. 
Podpisem dohody pověřuje starostu města.  

 
56  
Uzavření smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi městem 
Bílina jako objednavatelem a společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., jako 
poskytovatelem, jejímž účelem je sjednat podmínky úhrady prokazatelné ztráty 
poskytovatele veřejné služby s tím, že druhý odstavec čl. IV – vyrovnávací platba – bude 
doplněn o ustanovení, na základě kterého bude objednavatel služby povinen sdělit 
poskytovateli bez zbytečného odkladu schválenou či změněnou maximální výši vyrovnávací 
platby a zveřejnit ji jako součást této smlouvy, a to formou číslovaných příloh ke smlouvě na 
každý kalendářní rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

 
57  
Zvýšení spoluúčasti města na realizaci protipovodňového opatření – výstavbu mostku 
a prohloubení koryta Syčivky o 642.000 Kč, tedy na celkovou částku 3.697.000 Kč. 
Zastupitelstvo města zároveň schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozování zařízení 
mezi městem Bílina a Povodím Ohře, státní podnik, Chomutov, jejímž předmětem je zajištění 
provozování a čištění hrubých česlí na vodním toku Syčivka. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.   

 
58  
Uzavření smlouvy č. 14194723 (podpis zástupce SFŽP k 20.04.2015) o poskytnutí podpory 
ve výši 366.067 Kč mezi městem Bílina jako příjemcem podpory a Státním fondem životního 
prostředí ČR jako poskytovatelem podpory, v rámci Operačního programu Životní prostředí 
na akci „Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu“. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
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59  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 700.000 Kč mezi městem Bílina 
jako příjemcem a Ústeckým krajem jako poskytovatelem, na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bílina, na období od 01.01.2015 do 
31.12.2015. Podpisem smlouvy pověřuje 1. místostarostku města pro věci neinvestiční. 

 

60  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 700.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem, na 
zabezpečení lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bílina, na období od 
01.01.2015 do 31.12.2015. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

61  
Účtování poplatku z prodlení z plné výše 10 % za opožděně uhrazené dlužné nájemné panu 
Janu Krejčímu. Poplatek z prodlení před zmírněním činil 121.028,89 Kč, po zmírnění činí 
12.102 Kč. 
 

62  
Návrh rozpočtu města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2015, v této výši: 
 
                                Celkové příjmy ve výši:  269.443.000 Kč  
                                Financování ve výši:         45.530.000 Kč 
                                Celkové výdaje ve výši:   314.973.000 Kč  
 

63  
Zrušení přílohy B k dodatku č. 3/2009 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské 
technické služby Bílina. Předmětem tohoto dodatku byl převod pozemků p. č. 336/52, 
937/37, 1683/1, 1727/38, 2379/11, 1636/95, 269/3 a 336/81 v k. ú. Bílina do správy 
příspěvkové organizace – Městské technické služby. 

 

64  
Změnu zřizovací listiny organizační složky Klub důchodců I., Aléská 265, 418 01 Bílina 
a Klub důchodců II., Havířská ul. 583/28, 418 01 Bílina, z důvodu upřesnění adres sídla 
těchto organizačních složek, s účinností od 01.05.2015. 

 

65  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Jaroslava Kiezlera ve výši 99.942 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné.  
 

66  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Josefa Richtra ve výši 27.368 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 

67  
Prominutí zbylé části poplatku z prodlení paní Romaně Gabčové za opožděně uhrazené 
dlužné nájemné. 

 

68  
Program podpory sportu dětí a mládeže ve městě Bílina s účinností od 29.04.2015 s tím, že 
seznamy registrovaných členů s místem bydliště ve městě Bílina nebo ve spádových obcích 
Bíliny do 19 let již předložené sportovními organizacemi budou akceptovány jako příloha 
k žádosti o poskytnutí příspěvku z Programu podpory sportu dětí a mládeže ve městě Bílina, 
pokud se organizace, které tyto seznamy předložily do tohoto programu přihlásí.  

 

69  
Nové znění zakladatelské listiny společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, dle předloženého návrhu.  
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70  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 07.04.2015 do 17.04.2015.  

 
71  
Termín konání zastupitelstva města, které se uskuteční ve čtvrtek18. června 2015, 24. září 
2015, 05. listopadu 2015 a 17. prosince 2015, vždy od 16:00 hodin.  

 

IV. navrhuje 
 

72  
Valné hromadě společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, odvolat pana 
Mgr. Reného Štěpánka, MBA, z funkce jednatele společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a to na nejbližším zasedání rady města. 
 
73  
Valné hromadě společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, odvolat pana 
Pavla Prchala, Jitku Bubeníčkovou, z funkce člena dozorčí rady společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a to na nejbližším zasedání valné hromady. 
 
74  
Valné hromadě společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jmenovat paní 
Šárku Knapovou, Mgr. Marka Tapšíka, LL.M., MUDr. Yasera Karnouba, členy dozorčí rady 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina.  
 
75  
Valné hromadě společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., odvolat pana 
Mgr. Reného Štěpánka, MBA, a pana Pavla Prchala z funkce člena dozorčí rady společnosti 
Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., a to na nejbližším zasedání valné hromady.  

 
76  
Valné hromadě společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., jmenovat paní 
Marii Merbsovou, paní Lenku Glabazňovou, pana Martina Zechovského členy dozorčí rady 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 
V. deleguje 

 

77  
Paní Mgr. Veroniku Horovou, 1. místostarostku města pro věci neinvestiční, na valnou 
hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, Teplice, 
a to na volební období 2015–2018. 
 

78  
Mgr. Zuzanu Bařtipánovou, 2. místostarostku města pro věci investiční, na valnou hromadu 
společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s., Budovatelů 1995, Most, 
a to na volební období 2015–2018. 

 

VI. volí 
 

79  
Paní Šárku Knapovou (HNHRM), členkou Finančního výboru Zastupitelstva města Bíliny.  
 
80  
Pana Radka Zenkera (ANO 2011), členem Finančního výboru Zastupitelstva města Bíliny. 
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81  
Paní Marii Merbsovou (KSČM), členkou Finančního výboru Zastupitelstva města Bíliny.  

 
82  
Pana Milana Síbu (KSČM), členem Finančního výboru Zastupitelstva města Bíliny.  

 
83  
Pana Ing. Michala Vyhnálka (ANO 2011), členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Bíliny.  
 

84  
Pana Bc. Aleše Tallowitze (KSČM), členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny.  

 
85  
Pana Bc. Lukáše Brázdu (KSČM), členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny.  

 
86  
Pana Josefa Horáčka (N-Bílina), členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny.  

 
87  
Paní Lenku Glabazňovou (HNHRM), členkou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny.  

 
88  
Pana Ing. Jindřicha Brunclíka (TOP 09), členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Bíliny.  

VII. vydává 
 
89  
Jednací řád Zastupitelstva města Bílina, dle návrhu předloženého tajemníkem městského 
úřadu, s úpravou v čl. 18, kdy odst. 1 zní: Jednací řád vydalo Zastupitelstvo města Bíliny na 
svém zasedání 29.04.2015 a nabývá účinnosti 01.05.2015. 
 
90  
Jednací řád výborů Zastupitelstva města Bíliny, dle návrhu předloženého tajemníkem 
městského úřadu, s účinností dnem schválení. 
 
91  
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Bílina. 

 

VIII. neschvaluje 
 

92  

Podání žádosti o dotaci na nákup požární techniky – nového požárního vozidla pro Jednotku 
sboru dobrovolných hasičů města Bíliny. 
 

IX. zamítá 
 

93  
Žádost pana Zdeňka Heřmánka o prodej části pozemku p. č. 802 o výměře cca 15 m2 k. ú. 
Bílina. 
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94  
Žádost Bedřicha a Miluše Růžičkových o prodej části pozemku p. č. 802 o výměře 55 m2 
k. ú. Bílina. 
 
95  
Žádost pana Pavla Nauše o prodej části pozemku p. č. 148/1 o výměře cca 85 m2 k. ú. 
Bílina.   

 
96  
Žádost společnosti PROTON K, s. r. o., o prodej části pozemku p. č. 1738 o výměře cca 
80 m2 k. ú. Bílina.   

 
97  
Žádost pana Františka Lehkého o prodej areálu bývalých kasáren.  

 
98  
Žádost pana Quang Khanh Buie o prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy, jejímž 
předmětem je prodej pozemku p. č. 1191 o výměře 559 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je 
stavba občanské vybavenosti č. p. 462 v ulici Teplická, Bílina. Zároveň ruší usnesení č. 198 
z 04.09.2014, kterým bylo  schváleno uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina a panem 
Quang Khanh Buiem na prodej předmětné nemovitosti z důvodu nedodržení 6 měsíční lhůty 
stanovené pro uhrazení kupní ceny a podpisu kupní smlouvy. Zároveň schvaluje zveřejnění 
záměru prodeje nemovitosti na úřední desce za cenu 1.500.000 Kč s tím, že v případě 
doručení více žádostí bude prodej uskutečněn formou obálkové metody s minimální 
vyvolávací cenou 1.500.000 Kč  

 
99  
Návrh na odpis nedobytné pohledávky za manžele Lenku Hoangovou a Dinh Minh Hoanga 
ve výši 23.035 Kč za nezaplacené dlužné nájemné z důvodu nevypršení promlčecí lhůty. 

 

X. bere na vědomí 
 

100  

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 potvrzuje 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. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města. 

 
101  
Námitku obce Světec k pronájmu pozemků části p. č. 227/6 o výměře 787 m2, části p. č. 
227/8 o výměře 17717 m2, části p. č. 82/2 o výměře 139 m2, části p. č. 99/2 o výměře 
6752 m2, st. p. č. 93 o výměře 157 m2, st. p. č. 94 o výměře 192 m2 vše k. ú. Chotovenka 
a pozemků části p. č. 146/6 o výměře 12083 m2, části p. č. 146/13 o výměře 1159 m2, části 
p. č. 146/14 o výměře 307 m2, části p. č. 146/15 o výměře 75 m2 vše k. ú. Štrbice za účelem 
provozování motoristických závodů. 
 
102  
Informaci o jednáních města Bílina s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže o obecně 
závazné vyhlášce města č. 4/2013 – o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her na území města Bílina. 
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103  

Informaci stavebního úřadu o nepodepsání 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 byl prodej pozemků 
v k. ú. Bílina-Újezd v  zahrádkářské osadě č. 5, ve stanovené 6 měsíční lhůtě od schválení 
prodeje zastupitelstvem města, tj. do 01.04.2015. Zároveň bere na vědomí připomínky 
výboru 5. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Bílině k návrhu kupní 
smlouvy a pověření místostarostky města k vyvolání schůzky se zástupci Základní 
organizace č. 5 Českého zahrádkářského svazu. 

 
104  
Informaci vedoucího odboru dopravy ohledně vývoje jednotlivých jednání o obchvatu města 
Bíliny a zároveň schvaluje realizaci varianty A – východní obchvat. 
 

XI. nezaujalo stanovisko 
 
105  
K činnosti rady města v samostatné působnosti za období od 08.10.2014 do 25.03.2015.  
 
106  
K návrhu Ing. Petra Rosenkranze, člena zastupitelstva, kterým by došlo ke snížení 
financování a celkových výdajů v rozpočtu města na rok 2015 o částku 3.000.000 Kč – 
příspěvky sportovním organizacím, a to do doby stanovení pravidel pro rozpouštění těch 
finančních prostředků sportovním organizacím. 
 
107  
Ke zvolení pana Mgr. Zdeňka Rendla, MBA (BSD), členem Finančního výboru Zastupitelstva 
města Bíliny. 
 
108  
Ke zvolení pana Mgr. Reného Štěpánka, MBA (BSD), členem Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Bíliny. 
 

XII. stahuje z programu 
 

109  
Materiál č. 166 – zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu Bílina – 
dodatečné práce. 

 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Josef Horáček     _______________________________ 
 
 
 
Tomáš Nepomucký     _______________________________ 
 
 
     
 
 

Oldřich Bubeníček Mgr. Veronika Horová Mgr. Zuzana Bařtipánová 
starosta města 1. místostarostka města 2. místostarostka města 

 


