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Z  A  S  T  U  P  I  T  E  L  S  T  V  O    M  Ě  S  T  A    B  Í  L  I  N  Y  
 
 

Usnesení z 3. zasedání v roce 2015, 
které se uskutečnilo 18. června 2015 
____________________________________ 

  

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

I. ruší 
 

110  

Usnesení č. 22 z 16.02.2012, kterým byl schválen prodej nemovitostí v areálu bývalých 
kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 1681/34 o výměře 514 m2, budovy bez 
čp/če s pozemkem p. č. 1681/35 o výměře 541 m2, budovy bez čp/če s pozemkem 
p. č.1681/37 o výměře 780 m2 za cenu obvyklou ve výši 3.000.000 Kč, pozemek p. č. 
1681/46 o celkové výměře 2065 m2 vše k. ú. Bílina, za cenu dle cenové mapy stavebních 
pozemků města Bíliny 130 Kč/m2, tj. 268.450 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitostí. Celková částka činila 3.268.450 Kč. Zastupitelstvo města zároveň ustoupilo 
od podmínek stanovených Městskými technickými službami Bílina. Kupujícím byla 
společnost Victory Czech, s. r. o., Bílina, viz usnesení č. 172. 
 

 

II. schvaluje 
 
111  
Rozpočtovou změnu č. 2/2015 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč 
z rezerv města – přebytku hospodaření, mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Podkrušnohorským gymnáziem Most, pracoviště Bílina, příspěvková organizace, jako 
příjemcem, na provozní náklady budovy gymnázia v Bílině v roce 2015. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu.   
 
112  
Rozpočtovou změnu č. 14/2015 – přijetí finanční dotace na akci „Sociální služby ICP“ ve výši 
1.225.000 Kč do rozpočtu města. 
 
113  
Rozpočtovou změnu č. 15/2015 – přijetí finanční dotace na akci „Rekonstrukce technologie 
chlazení na zimním stadionu v Bílině“ ve výši 3.987.000 Kč do rozpočtu města. 
 
114  
Rozpočtovou změnu č. 16/2015 – přijetí finanční dotace na akci „Rekonstrukce Zelené haly 
v Bílině“ ve výši 5.253.000 Kč do rozpočtu města. 
 
115  
Rozpočtovou změnu č. 17/2015 – přijetí finanční dotace na akci „Integrované centrum 
prevence“ ve výši 12.000 Kč do rozpočtu města. 
 
116  
Rozpočtovou změnu č. 24/2015 – přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu pořízení 
zařízení na skenování pro potřeby elektronizace v aplikaci Centrálního registru vozidel, ve 
výši 37.000 Kč. 
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117  
Rozpočtovou změnu č. 25/2015 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti vykonávané 
obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ve výši 3.100.000 Kč. 
 
118  
Rozpočtovou změnu č. 26/2015 – přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací, v celkové výši 105.000 Kč. 
 
119  
Rozpočtovou změnu č. 27/2015 – přijetí dotace na projekt „Zvyšování kvality základního 
vzdělávání na Bílinsku“ ve výši 2.369.000 Kč. 
 
120  
Rozpočtovou změnu č. 29/2015 – snížení příjmové části rozpočtu města o 2 mil. Kč 
z důvodu změny závazného ukazatele rozpočtu Městských technických služeb Bílina, a to 
zrušením nařízeného odvodu z fondu investic. 
 
121  
Rozpočtovou změnu č. 30/2015 – provedení změn stavebních prací v pavilonu LDN A 
souvisejících se stavbou LDN A a B HNsP Bílina do výše 1.010.000 Kč vč. DPH. 
 
122  
Uzavření smlouvy č. 64/15/4120 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
a o zřízení věcného práva, kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p. č. 
270/6 o výměře 252 m2 k. ú. Bílina a zřízení věcného práva spočívajícího v závazku 
nabyvatele nezcizit převáděnou nemovitou věc a nezatížit ji zástavním právem, a to na dobu 
10 let ode dne jejího nabytí do svého vlastnictví. Smlouva se uzavírá mezi Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové město, jako „převodcem, oprávněným“ a městem 
Bílinou jako „nabyvatelem, povinným“.  Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
123  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Bohumilem 
a Alenou Zajptovými  jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/45 
o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.    

 
124  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Ing. Lubošem 
a Alenou Ryjáčkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
23/69 o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.    

 
125  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Janou Žaludovou jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/105 o výměře 26 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.340 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města. 

 
126  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Josefem 
a Helenou Žejdlíkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
23/118 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.    
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127  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Gertrudou 
Hovorkovou jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/120 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.    

 
128  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Věrou Hubáčkovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/127 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.    

 
129  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Janou 
Bomberovičovou jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/130 
o výměře 21 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 1.890 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.    

 
130  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Janou Homolovou jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/137 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.    

 
131  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností Sasko-česká 
stavební, spol. s r. o., jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/159 
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.    

 
132  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Gerhardem 
Schlöglem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/170 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.    

 
133  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Soňou Fritschovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/175 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.    

 
134  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Milošem Kadlecem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/185 o výměře 23 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města.    

 
135  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jiřím Souškem jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/188 o výměře 23 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města.    
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136  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Josefem a Evou 
Šímovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/190 o výměře 
23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.    
 
137  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Hanou Zikmundovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/191 o výměře 23 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města.    
 
138  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Růženou Jakubcovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/192 o výměře 23 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města.   
 
139  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Lenkou Habaňovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/193 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.    
 
140  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Romanem 
Lasslopem  jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/215 
o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.160 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.    
 
141  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Janou Kočovou 
Johanidesovou jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/216 
o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.160 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.    
 
142  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Zlatuší Machovou jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/231 o výměře 24 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.160 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města.   
 
143  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jaroslavem 
a Jiřinou Prachařovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 1194/4 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 2.860 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.    
 
144  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Josefem 
a Helenou Žejdlíkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 1194/12 o výměře 24 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 3.120 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.    
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145  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Stanislavem 
a Annou Pokornými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1470/7 
o výměře 21 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 2.730 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.    
 
146  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Ing. Josefem 
Coufalem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku 
p. č. 1636/170 o celkové výměře 22 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 1.430 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.    
 
147  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Základní organizací č. 6 
Českého zahrádkářského svazu Chlum, Bílina jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je 
dle geometrického plánu č. 41/2014 vyhotoveného dne 27.03.2014 panem Janem 
Kronesem – MERCHET, Masarykova 2460/47, Teplice, prodej pozemku p. č. 1627/18 
o výměře 101 m2, p. č. 1627/19 o výměře 67 m2, p. č. 1627/20 o výměře 41 m2, p. č. 
1627/21 o výměře 41 m2, p. č. 1627/22 o výměře 46 m2, p. č. 1627/23 o výměře 34 m2, p. č. 
1627/24 o výměře 55 m2, p. č. 1627/25 o výměře 83 m2, p. č. 1627/26 o výměře 36 m2, p. č. 
1627/27 o výměře 18 m2, p. č. 1627/28 o výměře 107 m2, p. č. 1627/29 o výměře 208 m2, p. 
č. 1627/30 o výměře 215 m2 vše oddělené z pozemku p. č. 1627, p. č. 1629/64 o výměře 
655 m2, p. č. 1629/65 o výměře 190 m2, p. č. 1629/66 o výměře 468 m2, p. č. 1629/67 
o výměře 709 m2, p. č. 1629/68 o výměře 83 m2, p. č. 1629/69 o výměře 41 m2 vše 
oddělené z pozemku p. č. 1629/1, p. č. 1630/127 o výměře 263 m2, p. č. 1630/128 
o výměře 371 m2, p. č. 1630/129 o výměře 2 m2, p. č. 1630/130 o výměře 158 m2, p. č. 
1630/131 o výměře 526 m2, p. č. 1630/132 o výměře 93 m2, p. č. 1630/133 o výměře 422 
m2, p. č. 1630/134 o výměře 8 m2, p. č. 1630/135 o výměře 379 m2, p. č. 1630/136 
o výměře 472 m2, p. č. 1630/137 o výměře 95 m2, p. č. 1630/138 o výměře 433 m2, p. č. 
1630/139 o výměře 358 m2, p. č. 1630/140 o výměře 452 m2, p. č. 1630/141 o výměře 105 
m2, p. č. 1630/142 o výměře 338 m2, p. č. 1630/143 o výměře 402 m2 vše oddělené 
z pozemku p. č. 1630/1, p. č. 1630/144 o výměře 4 m2, p. č. 1630/145 o výměře 2 m2, p. č. 
1630/146 o výměře 20 m2, p. č. 1630/147 o výměře 20 m2 vše oddělené z pozemku p. č. 
1630/2, p. č. 1630/51 o výměře 18 m2  vše k. ú. Bílina za celkovou kupní cenu 252.309 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
148  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Františkem 
Edelmannem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1636/267 
o výměře 24 m2 Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 3.120 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.    
 
149  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Josefem Velkem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1195/6 o výměře 23 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 4.600 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města.    
 
150  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Ilonou Láskovou jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1069/13 o výměře 22 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 4.400 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města. 
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151  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemků p. č. 6/3 
o výměře 58 m2, p. č. 6/4 o výměře 17 m2 oba v k. ú. Bílina, za kupní cenu 390 Kč/m2 a část 
p. č. 1674/4 díl „a“ o výměře 7 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 2774-186/2014 
z pozemku p. č. 1674/5, v k. ú. Bílina, za kupní cenu 165 Kč/m2. Celková kupní cena 
pozemků činí 30.405 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.    
 

152  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Helenou Matějkovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 982/2 o výměře 58 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 11.600 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 

153  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Ing. Pavlem 
a Hanou Košťálovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
1629/4 o  výměře 18 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 65 Kč/m2, tj. 1.170 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města.    
 

154  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Arkadií, o. p. s., Teplice, jako příjemcem, na pravidelnou dopravu 
osob se zdravotním postižením v roce 2015. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

155  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace ve výši 450.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a SK HC Draci Bílina jako příjemcem, na provoz II. ligy 
včetně pronájmu ledové plochy na rok 2015. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
156  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Motoklubem Bílina jako příjemcem, na závody 
motocyklů a čtyřkolek. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
157  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000 Kč mezi 
městem Bílina a jako poskytovatelem Motoklubem Bílina jako příjemcem, na mezinárodní 
šestidenní motocyklový závod v roce 2015. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

 
158  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Most k naději, o. s., se sídlem v Mostě, jako příjemcem, na 
službu Asistent pro terénní program na rok 2015. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
159  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Most k naději, o. s., se sídlem v Mostě, na službu Linka 
duševní tísně na rok 2015. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
160  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací White Light I., o. s., se sídlem v Ústí nad Labem, jako 
příjemcem, na projekt Terénní program pro uživatele drog a osoby ohrožené závislostí. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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161  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolufinancování akce protipovodňových opatření na 
Syčivce u okálů mezi městem Bílina a Povodím Ohře, s. p., Chomutov. Předmětem dodatku 
je zvýšení spoluúčasti města o částku 642.000 Kč, v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 57 z 29.04.2015. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
162  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 960.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, spol. s r. o., Bílina, jako 
příjemcem, na provozování lékařské pohotovostní péče v roce 2015. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
163  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1195/8 o výměře 23 m2 a pozemku p. č. 1195/9  o výměře 
23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2. 
 
164  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 336/63 o výměře cca 1 m2 a části p. č.336/124 o výměře 
cca 24 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady 
zpracovat geometrický plán na oddělení pozemků.  
 
165  
Záměr prodeje pozemku p. č. 637/1 o výměře 203 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 65 Kč/m2 
s podmínkou zřízení věcného práva služebnosti k pozemku p. č. 413/3 k. ú. Bílina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
166  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1069/4 o výměře 21 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2.   
 
167  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1069/8 o výměře 18 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba 
garáže bez čp/če, za kupní cenu stanovenou aktuálním znaleckým posudkem navýšenou 
o náklady spojené s prodejem nemovitostí.    
 
168  
Záměr směny části pozemku p. č. 1194/26 o výměře cca 24 m2 za pozemek 1186/9 o výměře 
24 m2 k. ú. Bílina. Zároveň zamítá žádost paní Sadílkové o odprodej pozemku p. č. 1194/26 
o výměře cca 130 m2 k. ú. Bílina.  
 
169  
Záměr směny části pozemku p. č. 1692/1 o výměře cca 1 m2 za část pozemku p. č. 1692/3 
o výměře cca 1 m2 vše k. ú. Bílina s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat 
geometrický plán.   
 
170  
Záměr prodeje nemovitých věcí, a to pozemku p. č. 1683/104 o výměře 501 m2, jehož 
součástí je stavba bez čp/če k. ú. Bílina, a pozemku p. č. 1683/103 o výměře 1023 m2, jehož 
součástí je stavba bez čp/če k. ú. Bílina, vše za minimální kupní cenu 4.800.000 Kč 
navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí. V případě doručení více žádostí bude 
prodej uskutečněn formou obálkové metody.   
 
171  
Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku – osobního automobilu Škoda Superb za 
odhadní cenu 450.400 Kč. V případě doručení více žádostí bude prodej uskutečněn formou 
obálkové metody.   
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172  
Záměr prodeje nemovitých věcí: pozemku p. č. 1681/34 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 514 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če jiná stavba; p. č. 1681/35 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 541 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če jiná stavba; p. č. 
1681/37 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 780 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če 
jiná stavba za cenu v místě obvyklou a části pozemku p. č. 1681/1 o výměře cca 610 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, za cenu dle cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny, 
navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí. Zároveň zamítá žádost o prodej části 
pozemku p. č. 1681/29 o výměře cca 1200 m2.  
   
173  
Rozdělení finančních dotací sportovním organizacím na činnost na rok 2015 dle „Programu 
podpory sportu dětí a mládeže ve městě Bílina na rok 2015“, kde je v rozpočtu města 
vyčleněna částka ve výši 2.000.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření smluv o poskytnutí 
finanční dotace na činnost na rok 2015 z Programu podpory sportu dětí a mládeže ve městě 
Bílina, mezi městem Bílina jako poskytovatelem a těmito organizacemi jako příjemcem: 
 
a) SanDoMon Bílina, o. s., ve výši 16.218 Kč, 
b) Atletický klub Bílina ve výši 534.666 Kč,  
c) AVZO – bikros + lodní modeláři ve výši 29.981 Kč, 
d) Fotbalový klub Bílina ve výši 378.704 Kč, 
e) Draci Bílina, o. s., ve výši 73.571 Kč, 
f) Klub rybolovné techniky ve výši 103.396 Kč, 
g) Lawen tenis klub Bílina ve výši 101.101 Kč, 
h) Motoklub Bílina ve výši 82.748 Kč, 
i) Shotokan karate-do Masopust ve výši 183.694 Kč, 
j) SK Favorit Bílina ve výši 27.689 Kč, 
k) SK SIAD Bílina ve výši 91.924 Kč,  
l) Sport Bílina ve výši 64.394 Kč, 
m) Sportovní kuželkářský klub Bílina ve výši 23.100 Kč, 
n) TJ Sokol Bílina ve výši 119.455 Kč, 
o) Velosport team Bílina ve výši 32.278 Kč, 
p) ŠSK při ZŠ Lidická Bílina ve výši 104.388 Kč,  
q) ŠSK při Gymnáziu Bílina ve výši 32.693 Kč.  
Podpisem smluv pověřuje starostu města. 
 
174  
Žádost pana Bohumila Kučery o prominutí zbylé části poplatku z prodlení za opožděně 
uhrazené dlužné nájemné. 
 
175  
Dodatek č. 1 k jednacímu řádu Zastupitelstva města Bíliny, jehož předmětem je změna 
v předkládání návrhů usnesení, s účinností dnem schválení. 
 
176  
Závěrečný účet města Bíliny za rok 2014, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2014 a zároveň souhlasí s celoročním hospodařením bez 
výhrad.  
 
177  
Účetní závěrku města Bíliny k 31.12.2014. 
 
178  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 21.04.2015 do 26.05.2015. 
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III. volí 
 

179  
Pana Miroslava Adamce (ANO 2011) členem Finančního výboru Zastupitelstva města Bíliny. 

 
180  
Pana Romana Sláničku (TOP 09) členem Finančního výboru Zastupitelstva města Bíliny. 
 
 

IV. vydává 
 
181  

Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku a vzhledu města. 
 

182  

Obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2015, kterou se stanovuje systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Bíliny.   

 
V. zamítá 

 

183  
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.   
 
184  
Žádost Ing. Ivo Musila a Mgr. Michala Pitra o prodej pozemku p. č. 158 k. ú. Bílina.   
 
185  
Žádost HC Draci Bílina o poskytnutí finanční dotace na pronájmy, na provozní náklady, na 
hokejový turnaj ve Švédsku a na soustředění.  
 
186  
Žádost „Historického spolku města Bíliny“ o příspěvek ve výši 140.000 Kč na akci „Hřmění 
děl nad údolím řeky Labe“, která se koná ve dnech 04.–06.09.2015 v pevnosti Königstein.  
 
187  
Žádost společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina, s. r. o., o prominutí splátky dluhu 
půjčky ve výši 1.000.000 Kč. 
 
188  
Žádost jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, o poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 900.000 Kč Hornické nemocnici s poliklinikou, spol. s r. o., Bílina, 
na zajištění ostrahy areálu na rok 2015. 
 

 

VI. bere na vědomí 
 

189  

Informaci společnosti BONVER WIN, a. s., o loterijním příjmu do rozpočtu města Bílina. 
 

190  
Informace Ing. Lucie Ječmenové, ředitelky společnosti SERVISO, o. p. s., týkající se členství 
města Bíliny v Místní akční skupině SERVISO. 
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191  
Zápis z jednání finančního výboru z 15.06.2015. 
 
192  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 15.06.2015. 
 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Zdeněk Rendl, MBA v. r.     
 
 
 
 
 
Jaromír Sochor v. r.      
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. Mgr. Veronika Horová v. r. Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 

starosta města 1. místostarostka města 2. místostarostka města 
 


