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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 5. zasedání v roce 2015, 
které se uskutečnilo 24. září 2015 

 

Usnesení s termínem č.: 
254  RM  05.11.  
270  RM  05.11.  
271  RM  05.11.  

______________________________________ 

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

 
 

I. revokuje 
 

197  

Usnesení zastupitelstva města č. 121 z 20. června 2013, kterým bylo schváleno uzavření 
směnné smlouvy mezi městem Bílina a manželi Petrem a Štěpánkou Zilcherovými, jejímž 
předmětem byla dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna pozemků parcely 
č. 2372/287 o výměře 163 m2 za p. č. 2372/299 o výměře 22 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny 
pozemků činí dle znaleckého posudku 85 Kč/m2. Manželé Zilcherovi měli uhradit městu 
Bílina rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který činil 11.985 Kč a náklady spojené 
se směnou. Podpisem směnné smlouvy byl pověřen starosta města. Viz usnesení č. 232. 
 
 

II. ruší 
 

198  

Usnesení zastupitelstva města č. 138 z 18. června 2015, kterým bylo schváleno uzavření 
kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Růženou Jakubcovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy byl 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 byl 
pověřen starosta města. Usnesení se ruší z důvodu úmrtí kupující. 
 
199  
Usnesení zastupitelstva města č. 264 z 12.12.2013, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o poskytnutí finančního daru ve výši jedné měsíční odměny, mezi městem Bílina jako 
dárcem a panem Josefem Horáčkem, starostou města, jako obdarovaným, za osobní aktivity 
mimo výkon funkce ve prospěch města a jeho občanů. Podpisem smlouvy byl pověřen 
místostarosta města. 
 
200  
Usnesení zastupitelstva města č. 265 z 12.12.2013, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o poskytnutí finančního daru ve výši jedné měsíční odměny, mezi městem Bílina jako 
dárcem a panem Mgr. Zdeňkem Rendlem, místostarostou města, jako obdarovaným, 
za osobní aktivity mimo výkon funkce ve prospěch města a jeho občanů. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 

201  

Usnesení zastupitelstva města č. 271 z 08.12.2011, kterým bylo schváleno poskytnutí 
peněžitého daru ve výši jednonásobku přiznané měsíční odměny platu starostovi města. 
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202  
Usnesení zastupitelstva města č. 272 z 08.12.2011, kterým bylo schváleno poskytnutí  
peněžitého daru ve výši jednonásobku přiznané měsíční odměny platu místostarostovi 
města. 
 
 
203  
Usnesení zastupitelstva města č. 312 z 06.12.2012, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o poskytnutí finančního daru mezi městem Bílina a panem Josefem Horáčkem a panem 
Mgr. Zdeňkem Rendlem ve výši jedné měsíční odměny. 
 
 

III. schvaluje 
 
204  
Rozpočtovou změnu č. 56/2015 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti obce 
v oblasti sociální práce ve výši 359.000 Kč. 
 
205  
Rozpočtovou změnu č. 63/2015 – přijetí finanční dotace na akci 14-04 “Zateplení DSP 
č. p. 583“ ve výši 334.000 Kč. 
 
206  
Rozpočtovou změnu č. 64/2015 – přijetí finanční dotace na akci 14-03 “Zateplení DSP 
č. p. 583“ ve výši 352.000 Kč. 
 
207  
Rozpočtovou změnu č. 65/2015 – přijetí finanční dotace na akci 14-04 “Rekonstrukce Zelené 
haly v Bílině“ ve výši 10.732.000 Kč. 
 
208  
Rozpočtovou změnu č. 66/2015 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic 
o očekávané náklady ve výši 2.782.000 Kč vč. DPH, dle odhadu odboru nemovitostí 
a investic, na akci „Rekonstrukce vzduchotechniky objektu „B“ plaveckého bazénu“. 
 
209  
Rozpočtovou změnu č. 69/2015 – přijetí účelové neinvestiční dotace na projekt „Zvyšování 
kvality základního vzdělávání na Bílinsku“ v celkové výši 396.000 Kč. 
 
210  
Rozpočtovou změnu č. 70/2015 – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR 
z programu prevence kriminality na rok 2015 ve výši 243.000 Kč na zajištění víkendových 
pobytů a tábora OSPOD. 
 
211  
Rozpočtovou změnu č. 72/2015 – přijetí dotace ve výši 120.000 Kč a přesun podílu města 
v rámci schváleného rozpočtu Městské policie Bílina, ve výši 22.000 Kč na realizaci projektu 
„Asistenti prevence kriminality“ z programu Prevence kriminality MVČR 2015. 
 
212  
Rozpočtovou změnu č. 73/2015 – přijetí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele 
od Úřadu práce České republiky ve výši 179.000 Kč na pracovníky dohledové služby 
a přesun finančních prostředků ze schváleného rozpočtu Městské policie Bílina ve výši 
101.000 Kč na předfinancování mzdových nákladů pracovníků dohledové služby. 
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213  
Záměr zúčastnit se v roce 2016 programu Podpora terénní práce a požádat o účelovou 
dotaci se spoluúčastí města (ve výši nejméně 30 % z celkového rozpočtu projektu). Celková 
výše bude upřesněna v návrhu rozpočtu města na rok 2016. 
 
214  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 2 800 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
181,50 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán 
na oddělení pozemku. 
 
215  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/1 o výměře cca 160 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. 
 
216  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 873 o výměře cca 300 m2 a 500 m2 za kupní cenu 
100 Kč/m2, s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán 
na oddělení pozemků.  
 
217  
Záměr směny pozemku p. č. 270/12 o výměře 51 m2 a části p. p. č. 270/15 o výměře cca 
40 m2 za část pozemku 336/81 o výměře cca 9 m2 a část pozemku p. č. 336/106 o výměře 
cca 48 m2 k. ú. Bílina s tím, že náklady spojené se směnou ponese město Bílina, jako 
kompenzaci rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků.  
 
218  
Zveřejnění záměru prodeje areálu bývalého Zámeckého pivovaru Bílina, a to pozemku p. č. 
782 o výměře 461 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2; pozemku p. č. 783 o výměře 
2 817 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če; pozemku p. č. 784/1 o výměře 4 410 m2, jehož 
součástí je stavba č. p. 228; pozemku p. č. 785 o výměře 3 236 m2, jehož součástí je stavba 
č. p. 1; pozemku p. č. 804/5 o výměře 449 m2 vše k. ú. Bílina, za vyvolávací kupní cenu 
2.300.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí. Následně při 
jednoznačně prokazatelném investování do nemovitosti bývalého Zámeckého pivovaru Bílina 
bude kupní částka nabyvateli přeúčtována, zároveň musí být splněny podmínky stanovené 
v bodech 1-8:  
1. záměr zájemce na revitalizaci areálu Zámeckého Pivovaru v Bílině musí být v souladu 

s územním plánem města Bíliny a platnou legislativou; 
2. zájemce musí předložit závazný časový harmonogram rekonstrukce areálu včetně popisu 

jednotlivých stavebních objektů a termínu jejich zprovoznění; kompletní dokončení 
rekonstrukce bude nejpozději do 7 let od podpisu kupní smlouvy; 

3. zájemce prokáže výši základního jmění a ročních obratů za poslední 3 roky; 
4. zájemce prokáže zkušenosti s rekonstrukcí objektů obdobného typu; 
5. při revitalizaci areálu pivovaru budou zachovány historické budovy nacházející 

se v areálu pivovaru; 
6. zájemce se zaváže k užívání části zrekonstruovaných prostor v areálu pivovaru pro 

veřejně prospěšné účely; 
7. zájemce uvede počet nově vzniklých pracovních míst při rekonstrukci a dalších 

připravovaných aktivitách zájemce; 
8. zájemce se zaváže, že nebude využívat či pronajímat pozemky či zrekonstruované 

nebytové prostory, které nebudou sloužit pro provozování pivovaru, k provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her v rozporu s vyhláškou č. 4/2011 města 
Bíliny, sexshopů, nočních klubů a jiných podobných činností. 
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219  
Záměr prodeje železobetonových panelů ze zpevněné plochy v lokalitě katastrálního území 
Chotovenka 760340 (Světec 567841). 
 
220  
Záměr odkoupení bytových jednotek v Bílině od Realitní kanceláře SEVER Plus, s. r. o. 
Jednáním s vlastníkem bytových jednotek pověřuje starostu města. 
 
221  
Uzavření smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti města Bílina 
městskou autobusovou dopravou mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 
ARRIVA Teplice, s. r. o., jako dopravcem, s účinností od 01.11.2015 do 31.10.2025. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
222  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Quang Khanh 
Buiem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy 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, za kupní cenu dle obálkové metody ve výši 1.710.000 Kč navýšenou o náklady 
spojené s prodejem nemovitosti. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
223  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Petrem Roháčem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1195/8 o výměře 23 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 4.600 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města.    
 
224  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem PaedDr. Václavem 
Skálou jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1195/9 o výměře 
23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 4.600 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 
starostu města.    
 
225  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem PaedDr. Václavem 
Skálou jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1195/10 o výměře 
494 m2 odděleného z pozemku p. č. 1195/1 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu 
č. 2827-102/2015 zpracovaného geodetickou kanceláří Martina Lanka za kupní cenu 
200 Kč/m2, tj. 98.800 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.    
 
226  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Miluší Konrádovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1069/4 o výměře 21 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 4.200 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
227  
Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, kdy předmětem smlouvy je 
prodej pozemku p. č. 637/1 o výměře 203 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 65 Kč/m2, 
tj. 13.195 Kč a zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty k pozemku p. č. 413/3 
k. ú. Bílina. Smlouva bude uzavřena mezi městem Bílina jako prodávajícím, manželi Jiřím 
a Pavlínou Eliášovými jako kupujícími a povinnými z věcného břemene a vlastníky pozemku 
p. č. 413/3 k. ú. Bílina jako oprávněnými z věcného břemene. Podpisem kupní smlouvy 
a smlouvy o zřízení věcného břemene pověřuje starostu města. 
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228  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Františkem Lehkým 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 336/124 o výměře 19 m2, 
odděleného z pozemků p. č. 336/63 díl „b“ o výměře 1 m2 a p. č. 336/124 díl „d“ o výměře 
18 m2 na základě geometrického plánu č. 2843-157/2015 zpracovaného geodetickou 
kanceláří Martina Lanka za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 5.225 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
229  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Petrou Šímovou jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1069/8 o výměře 18 m2 k. ú. 
Bílina, jehož součástí je stavba garáže bez čp/če, za kupní cenu 50.000 Kč navýšenou 
o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 2.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
230  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina jako prvním směňujícím a paní Ivanou 
Sadílkovou jako druhou směňující, kdy předmětem smlouvy je směna pozemku p. č. 1194/91 
o výměře 24 m2 odděleného z pozemku p. č. 1194/26 na základě geometrického plánu 
č. 2845-162/2015 zpracovaného geodetickou kanceláří Martina Lanka, který je ve vlastnictví 
města Bíliny, za pozemek p. č. 1186/9 o výměře 24 m2, který je ve vlastnictví paní Sadílkové, 
vše k. ú. Bílina. Náklady spojené se směnou nemovitostí budou rozděleny mezi obě 
směnující strany. Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu města.  
 
231  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina jako prvním směňujícím a paní Věrou 
Zvešperovou jako druhou směňující, kdy předmětem smlouvy je směna pozemku p. č. 
1692/1 dílu „b“ o výměře 1 m2 odděleného z pozemku p. č. 1692/1, který je ve vlastnictví 
města Bíliny, za pozemek p. č. 1692/3 díl „d“ o výměře 1 m2 odděleného z pozemku p. č. 
1692/3, který je ve vlastnictví paní Zvešperové, na základě geometrického plánu č. 2106-
0608/2006 zpracovaného geodetickou kanceláří GEOTEP – Müller Erich, vše k. ú. Bílina. 
Náklady spojené se směnou nemovitostí hradí druhá směňující. Podpisem směnné smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
232  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a manželi Petrem a Štěpánkou Zilcherovými, 
jejímž předmětem je směna pozemků p. č. 2372/287 o výměře 163 m2 za pozemek 
p. č. 2372/299 o výměře 26 m2 vše v k. ú. Bílina s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných 
nemovitostí bude finančně vypořádán částkou stanovenou znaleckým posudkem, která činí 
85 Kč/m2. Manželé Zilcherovi doplatí městu Bílina rozdíl ve výši 11.645 Kč. Částka bude 
navýšena o náklady spojené se směnou. Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
233  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako stranou prodávající a společností 
SORTING Solutions, s. r. o., se sídlem v Bílině, Bílinská 915 jako stranou kupující, kdy 
předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1683/104 o výměře 501 m2, jehož součástí je 
stavba bez č. p./č. e. k. ú. Bílina,  a pozemku p. č. 1683/103 o výměře 1023 m2, jehož 
součástí je stavba bez č. p./č. e. k. ú. Bílina, za kupní cenu 4.800.000 Kč navýšenou 
o náklady spojené s prodejem nemovitostí s tím, že se kupující zavazuje přemístit na vlastní 
náklady koncové zařízení teplovodu nacházející se na v objektu umístěném na pozemku 
p. č. 1683/104 k. ú. Bílina, pokud se strany nedohodnou jinak. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
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234  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a panem Josefem Čihákem jako 
prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1186/3 o výměře 23 m2 za 
kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 6.325 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
235  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a paní Růženou Očkovou jako 
prodávající, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1186/4 o výměře 22 m2 za 
kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 6.050 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
236  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a pány PhDr. Ladislavem 
Laškem s Ing. Jiřím Laškem jako prodávajícími, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku 
p. č. 1186/5 o výměře 25 m2 za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 6.875 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
237  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a paními Lucií Anderlovou 
s Hanou Langerovou jako prodávajícími, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 
1186/7 o výměře 33 m2 za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 9.075 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
238  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a panem Františkem Mladým 
jako prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 2247/25 o výměře 7 m2 

za kupní cenu 145 Kč/m2, tj. 1.015 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
239  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a paní Ing. Hanou Ansorgovou 
jako prodávající, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1727/89 o výměře 65 m2 za 
kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 8.450 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
240  
Uzavření kupní smlouvy č.132/15/4120 mezi městem Bílina jako kupujícím a Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávajícím, kdy 
předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1916/33 o výměře 46 m2 za kupní cenu 
5.100 Kč. Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
241  
Uzavření kupní smlouvy č.133/15/4120 mezi městem Bílina jako kupujícím a Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávajícím, kdy 
předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 9/1 o výměře 8 m2 za kupní cenu 3.700 Kč. 
Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
242  
Uzavření smlouvy č. 134/15/4120 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité 
věci, kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemků p. č. 1461/3 o výměře 73 m2, 
p. č. 1461/4 o výměře 325 m2, p. č. 1932/11 o výměře 1938 m2, p. č. 1932/12 o výměře 
96 m2, p. č. 1961/1 o výměře 704 m2, vše k. ú. Bílina. 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“ a městem Bílinou jako 
„nabyvatelem“. Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.   
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243  
Uzavření dohody o narovnání dle § 1903 občanského zákoníku mezi městem Bílina a panem 
Leo Paulem, jejímž předmětem je finanční vyrovnání  v tom smyslu, že město Bílina vrátí 
panu Leo Paulovi poměrnou část kuní ceny ve výši 115.800 Kč, kterou uhradil městu na 
základě kupní smlouvy z 16.09.1992 za pozemek p. č. 1309/1 o výměře 772 m2 
následně vydaný panu Martinu Lobkowiczovi, na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 
č. j. PÚ/1200/1998/Ben. z 02.10.1998, právní moc 09.11.1998, ve smyslu zákona 
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě. Podpisem dohody pověřuje starostu 
města.  
 
244  
Uzavření dodatku č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a obcí 
Hrobčice. Předmětem dodatku je doplnění odst. 2 o možnost výjezdu hlídky v případě 
narušení objektu obce napojeného na pult elektronické ochrany. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města.  
 
245  
Uzavření dodatku č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a městysem 
Hostomice. Předmětem dodatku je provozování kamerového systému prostřednictvím 
Městské policie Bílina. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu města. 
 
246  
Uvolnění částky 877.000 Kč jakožto účelové dotace na pronájem ledové plochy pro mládež 
hokejového klubu Draci Bílina, o. s., v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace, jejíž 
podmínkou je zaslání finančních prostředků přímo společnosti Rekreační a sportovní 
zařízení, s. r. o., která je pronajímatelem zimního stadionu. 
 
247  
Rozšíření činnosti Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, 
o provozování veřejného pohřebiště, s platností od 01.10.2015 a současně schvaluje 
uzavření dodatku č. 4/2015 ke zřizovací listině Městských technických služeb Bílina, jehož 
předmětem je rozšíření zřizovací listiny o provozování veřejného pohřebiště. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu a místostarostky města. 
 
248  
Opětovný záměr prodeje nepotřebného movitého majetku – osobního automobilu Škoda 
Superb 3T s inv. č. MUBIH000DGEL obálkovou metodou, kdy vyvolávací cena je odhadní, 
tj. 450.400 Kč s tím, že informace o prodeji automobilu bude uveřejněna na inzertních 
webových portálech a v tištěných médiích. 
 
249  
Prodloužení platnosti Programu regenerace městské památkové zóny Bílina, a to do roku 
2020. 
 
250  
Změnu uliční čáry ulice Liptická na hranici křižovatky pozemků p. č. 2372/4 a p. č. 2432/1, 
z důvodu výstavby nových rodinných domů v této lokalitě. 
 
251  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 09.06.2015 do 01.09.2015. 
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IV. ukládá 
 

252  

Organizaci HC Draci Bílina odvod neoprávněně použitých a zadržených prostředků ve výši 
141.130 Kč do rozpočtu města, a to na základě výsledku veřejnosprávní kontroly č. 13/2015, 
týkající se čerpání poskytnutých dotací v roce 2013. Pro zamezení tvrdosti z povinností 
uložených podle § 22 odst. 1), odst. 2) a odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, 
zastupitelstvo města rozhodlo prominout penále z této částky. Termín pro odvod peněžních 
prostředků do rozpočtu města je do 31.12.2015. 
 

253  

Organizaci HC Draci Bílina odvod neoprávněně použitých a zadržených prostředků ve výši 
369.402 Kč do rozpočtu města, a to na základě výsledku veřejnosprávní kontroly č. 14/2015, 
týkající se čerpání poskytnutých dotací v roce 2014. Pro zamezení tvrdosti z povinností 
uložených podle § 22 odst. 1), odst. 2) a odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, 
zastupitelstvo města rozhodlo prominout penále z této částky. Termín pro odvod peněžních 
prostředků do rozpočtu města je do 31.12.2015. 
 
254  

Radě města zajistit stanovisko obyvatel a subjektů se sídlem v části ulice Litoměřická 
k případné změně názvu ulice, dle návrhu pana Heřmánka.   RM – 05.11.  
 

 

V. navrhuje 
 

255  

Valné hromadě společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jmenovat pana 
Miroslava Adamce členem do dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina. 
 

VI. rozhodlo 
256  

O přejmenování ulice „Libkovická“ na ulici „Liptická“, z důvodu sjednocení dat s registrem 
územní identifikace, adres a nemovitostí.  
 
 

VII. vydává 
 
257  
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitých věcí, upravenou dle zákona č. 338/1992 Sb., včetně stanovení koeficientu 
ve výši 2 pro základní sazbu daně dle § 6 odst. 2 písm. b) a § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona 
o dani z nemovitých věcí, pro všechny části města. 
 
258  
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2015, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her. 
 
259  
Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
a zlepšení vzhledu města.  
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VIII. zamítá 
 

260  

Žádost společnosti CZECH M. A. T., s. r. o. o prodej pozemku p. č. 23/255, p. č. 23/256 
a p. č. 23/257k. ú. Chudeřice u Bíliny.   
 
261  
Nabídku pana Ing. Jiřího Lichtnegera na výkup pozemků p. č. 1676/4, p. č. 1676/5, 
p. č. 1676/6, p. č. 1676/9 a p. č. 1675/31 k. ú. Bílina, za cenu 250 Kč/m2. 
 
 

IX. bere na vědomí 
 

262  
Dotazy člena zastupitelstva města, Ing. Jindřicha Brunclíka, týkající se členství města Bíliny 
v MAS Serviso s tím, že na jednotlivé dotazy byla podána písemná odpověď. 
 
263  
Nabídku pana Bc. Petra Tunky na odkoupení komunikace, vlastního pozemku 
pod komunikací p. č. 2085/1 k. ú. Bílina a na bezúplatné převedení veřejného osvětlení 
do majetku.  
 
264  
Nabídku paní Jitky Mužíkové na odkup nemovitosti penzion Bořeň, a to pozemku p. č. 537, 
jejíž součástí je stavba bez čp./če; p. č. 538, jejíž součástí je stavba čp. 191; p. č. 563/4, jejíž 
součástí je stavba bez čp./če a p. č. 564/3 vše k. ú. Bílina-Újezd, za celkovou kupní cenu 
4.000.000 Kč.  
 
265  
Informaci stavebního úřadu o plánovaném převodu nemovitostí z majetku České republiky – 
Generálního finančního ředitelství, a to pozemku p. č. 16, jehož součástí je stavba čp. 61, 
pozemku p. č. 12/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p. č. 14/2 a pozemku p. č. 
12/16 vše k. ú. Bílina, na základě uzavřených darovacích smluv z roku 1992 a 1993, 
z důvodu ukončení činnosti Územního pracoviště finančního úřadu v Bílině k 31.12.2015.  
 
266  
Rezignaci pana Bc. Pavla Ryjáčka, na plnění funkce „Ředitele Městské policie Bílina“, 
ke které byl pověřen usnesením Zastupitelstva města Bíliny č. 320 z 22.10.2009, a to 
k 30.09.2015. 
 
267  
Vyúčtování hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. pololetí roku 2015. 
 
268  
Oznámení od UniCredit Bank o úročení zůstatku finančních prostředků na běžném účtu 
úrokovou sazbou 0,3 % p. a.  
 
269  
Informativní zprávu od Transparency International o případu Maďarsko, ve věci technických 
herních zařízeních. 
 
270  
Materiál č. 582 – návrh na zrušení příspěvkové organizace KC Kaskáda s tím, že ukládá 
radě města materiál doplnit a předložit na dalším zasedání zastupitelstva města. 
           RM – 05.11. 
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271  
Materiál č. 585 – návrh na zrušení společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
s tím, že ukládá radě města materiál doplnit a předložit na dalším zasedání zastupitelstva 
města.           RM – 05.11. 
 
272  
Odstoupení pana Mgr. Marka Tapšíka, LL.M., z funkce člena dozorčí rady společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, doručené 19.06.2015.  
 
273  
Zápis z jednání finančního výboru z 21.09.2015. 
 
274  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 14.09.2015 a zároveň schvaluje plán činnosti 
kontrolního výboru na rok 2015, dle předloženého návrhu.  
 
 

X. pověřuje 
 

275  

Pana Marcela Špičku plněním některých úkolů při řízení Městské policie Bílina spočívající 
v plnění funkce „Ředitele Městské policie Bílina“, a to od 01.10.2015, do doby vybrání 
nového strážníka, který bude zastupitelstvem města pověřen plněním některých úkolů při 
řízení Městské policie Bílina. 
 
 

XI. nezaujalo stanovisko 
 

276  

K materiálu č. 566 – žádost SK HC Draci Bílina o finanční podporu. 
 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu: 
 

Kamil Šrámek v. r.    

 
 
 
 

Vendula Vodičková v. r.     

 
 
 
 
 
 

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

starosta města 1. místostarostka města 2. místostarostka města 
 


