
Usnesení ZM z 14.04.2016  1 
 

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 2016, 
které se uskutečnilo 14. dubna 2016 

 

Usnesení s termínem č.: 
309  Taj.  14.04.   283  RM  průběžně 
33  ONI  23.06.   310  RM  průběžně 
308  MS  30.06.    
 
Splněná usnesení č.: 15, 34, 281    

_____________________________________ 
 

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

I. revokuje 
 

38  

Usnesení zastupitelstva města č. 7 z 28.01.2016, kterým byl schválen záměr prodeje osobního 
obytného automobilu CITROËN HYMERMOBIL E 510, RZ 5U8 1221 za cenu 303.300 Kč bez 
DPH dle znaleckého posudku s tím, že v případě více zájemců by se prodej uskutečnil 
obálkovou metodou, s vyvolávací cenou dle znaleckého posudku. Viz usnesení č. 56. 

 

II. ruší 
 

39  

Usnesení č. 222 z 24.9.2015, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy mezi městem 
Bílina jako prodávajícím a panem Quang Khanh Buiem jako kupujícím, kdy předmětem 
smlouvy byl 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, z důvodu 
nedodržení termínu podpisu kupní smlouvy a splatnosti kupní ceny. 
 
40  

Informační memorandum investičního projektu „Rekonstrukce lázní Bílina – Kyselka“, které 
bylo zpracováno ve spolupráci se společností NeXA, s. r. o., Praha, v roce 2005. 
 

III. vydává 
 

41  
Pravidla k poskytování a používání účelových finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení 
na území města Bílina, s účinností od 01.01.2017, dle návrhu předloženého vedoucí 
finančního odboru a ukládá vedoucí finančního odboru převést finanční prostředky z účtu 
Fondu rozvoje bydlení ve výši 9.000.000 Kč na základní běžný účet. Zastupitelstvo města 
zároveň bere na vědomí splnění usnesení č. 34 z 03.03.2016, kterým bylo vedoucí finančního 
odboru uloženo vypracovat nová pravidla pro poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení 
pro rok 2017. 
 

IV. schvaluje 
 
42  
Rozpočtovou změnu č. 18/2016 – přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací a v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
v celkové výši 320.000 Kč. 
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43  
Rozpočtovou změnu č. 28/2016 – přijetí dotace z Integrovaného operačního programu na akci 
„Konsolidace IT města Bílina“ ve výši 4.551.000 Kč. 
 
44  
Rozpočtovou změnu č. 34/2016 – přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 
2016 ve výši 1.876.000 Kč. 
 
45  
Rozpočtovou změnu č. 35/2016 – přijetí dotace od Ústeckého kraje ve výši 700.000 Kč 
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby ve městě Bílina a jeho spádových obcích v roce 
2016. 
 
46  
Rozpočtovou změnu č. 39/2016 – převod finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
z akce „HNsP – technické zhodnocení PD“ na dovybavení stanic LDN Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, ve výši 1.986.000 Kč. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.986.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem, 
na vybavení stanic LDN. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
47  
Rozpočtovou změnu č. 57/2016 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o částku 
ve výši 1.000.000 Kč z přebytku hospodaření města, na technologické zařízení pro úpravu 
vody bazénu na koupališti na Kyselce. 
 
48  

Záměr prodeje pozemku p. č. 198/1 o výměře 118 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2. 
 
49  

Záměr prodeje pozemků jako celku, a to p. č. 422/3 o výměře 52 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
130 Kč/m2, p. č. 422/4 o výměře 158 m2 a p. č. 425/2 o výměře 67 m2 k. ú. Bílina obě za kupní 
cenu 40 Kč/m2. 
 
50  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1149/3 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2. 
 
51  

Záměr prodeje pozemku p. č. 23/103 o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
90 Kč/m2. 
 
52  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1304/1 o výměře cca 115 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. 
 
53  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1683/98 o výměře 348 m2, jehož součástí je stavba č. p. 555 
/občanská vybavenost/, Teplické Předměstí, k. ú. Bílina minimálně za cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem 2.000.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitosti. 
 
54  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1854/1 o výměře 718 m2, jehož součástí je stavba čp. 275 
/občanská vybavenost/, Mostecké Předměstí, k. ú. Bílina za minimální kupní cenu 
1.500.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti. 
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55  

Záměr prodeje pozemku p. č. 85/1 o výměře 577 m2, jehož součástí je stavba čp. 38 /objekt 
k bydlení/ a vedlejší stavby kanceláře a skladu, Bílina, k. ú. Bílina za minimální kupní cenu 
1.800.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti. 
 
56  
Záměr prodeje osobního obytného automobilu CITROËN HYMERMOBIL E 510, RZ 5U8 1221 
za sníženou cenu 220.000 Kč s tím, že v případě více zájemců se jedná o prodej obálkovou 
metodou s touto sníženou vyvolávací cenou. 

 
57  

Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, kdy předmětem smlouvy 
je prodej pozemků v k. ú. Bílina–Újezd v  zahrádkářské osadě č. 5, a to: p. č. 861/8 o výměře 
19 m2, p. č. 861/31 o výměře 20 m2, p. č. 861/50 o výměře 19 m2, p. č. 861/51 o výměře 21 m2, 
p. č. 861/52 o výměře 17 m2, p. č. 861/53 o výměře 21 m2, p. č. 861/74 o výměře 16 m2, 
p. č. 861/97 o výměře 20 m2, p. č. 861/110 o výměře 17 m2, p. č. 861/116 o výměře 17 m2, 
p. č. 861/117 o výměře 18 m2, p. č. 861/121 o výměře 33 m2, p. č. 861/122 o výměře 21 m2, 
p. č. 861/123 o výměře 16 m2, p. č. 861/124 o výměře 50 m2, p. č. 861/130 o výměře 11 m2, 
p. č. 861/131 o výměře 22 m2, p. č. 861/132 o výměře 20 m2, p. č. 861/133 o výměře 22 m2, 
p. č. 861/134 o výměře 18 m2, p. č. 861/135 o výměře 19 m2, p. č. 861/154 o výměře 18 m2, 
p. č. 861/155 o výměře 16 m2, p. č. 861/163 o výměře 23 m2, p. č. 861/164 o výměře 23 m2, 
p. č. 861/180 o výměře 18 m2, p. č. 861/181 o výměře 18 m2, p. č. 861/186 o výměře 16 m2, 
p. č. 861/187 o výměře 17 m2, p. č. 861/188 o výměře 17 m2, p. č. 861/189 o výměře 18 m2, 
p. č. 861/190 o výměře 20 m2, p. č. 861/194 o výměře 19 m2, p. č. 861/195 o výměře 1 185 m2, 
p. č. 861/196 o výměře 953 m2, p. č. 861/197 o výměře 469 m2, p. č. 861/198 o výměře 
1 530 m2, p. č. 861/199 o výměře 20 m2, p. č. 861/214 o výměře 27 m2, p. č. 861/217 o výměře 
18 m2, p. č. 861/235 o výměře 23 m2, p. č. 861/236 o výměře 26 m2, p. č. 861/249 o výměře 
391 m2, p. č. 861/251 o výměře 830 m2, p. č. 861/283 o výměře 296 m2, p. č. 861/284 o výměře 
447 m2, p. č. 861/285 o výměře 271 m2, p. č. 861/325 o výměře 273 m2, p. č. 861/356 o výměře 
550 m2, p. č. 861/357 o výměře 594 m2, p. č. 861/358 o výměře 839 m2, p. č. 861/384 o výměře 
2 528 m2, p. č. 861/408 o výměře 708 m2, p. č. 861/409 o výměře 620 m2, p. č. 861/419 
o výměře 691 m2, p. č. 861/420 o výměře 625 m2, p. č. 861/421 o výměře 323 m2, p. č. 861/422 
o výměře 543 m2, p. č. 861/423 o výměře 568 m2, p. č. 861/424 o výměře 369 m2, p. č. 861/425 
o výměře 399 m2, p. č. 861/426 o výměře 569 m2, p. č. 861/427 o výměře 521 m2, p. č. 861/428 
o výměře 383 m2, p. č. 861/429 o výměře 509 m2, p. č. 861/430 o výměře 590 m2, p. č. 861/431 
o výměře 493 m2, p. č. 861/432 o výměře 383 m2, p. č. 861/484 o výměře 877 m2, p. č. 861/507 
o výměře 15 m2, p. č. 861/508 o výměře 323 m2, p. č. 861/510 o výměře 27 m2, p. č. 861/511 
o výměře 17 m2, p. č. 861/512 o výměře 16 m2, p. č. 861/513 o výměře 26 m2, p. č. 861/514 
o výměře 17 m2, p. č. 861/538 o výměře 31 m2, p. č. 861/539 o výměře 87 m2, p. č. 861/540 
o výměře 6 m2, p. č. 861/541 o výměře 62 m2, p. č. 861/544 o výměře 11 m2, p. č. 861/546 
o výměře 51 m2, p. č. 861/547 o výměře 10 m2, p. č. 861/548 o výměře 124 m2, p. č. 861/550 
o výměře 14 m2, p. č. 861/551 o výměře 1 660 m2, p. č. 861/553 o výměře 69 m2, p. č. 861/554 
o výměře 79 m2, p. č. 861/555 o výměře 78 m2, p. č. 861/556 o výměře 23 m2, p. č. 861/557 
o výměře 316 m2, p. č. 861/558 o výměře 48 m2, p. č. 861/559 o výměře 91 m2, p. č. 861/560 
o výměře 13 m2, p. č. 861/561 o výměře 38 m2, p. č. 861/562 o výměře 54 m2, p. č. 861/563 
o výměře 12 m2, p. č. 861/564 o výměře 4 m2, p. č. 861/565 o výměře 7 m2, p. č. 861/566 
o výměře 259 m2, p. č. 861/567 o výměře 491 m2, p. č. 861/568 o výměře 9 m2, p. č. 861/569 
o výměře 251 m2, p. č. 861/570 o výměře 201 m2, p. č. 861/571 o výměře 1 m2, p. č. 861/572 
o výměře 4 m2, p. č. 861/573 o výměře 74 m2, p. č. 861/574 o výměře 75 m2, p. č. 861/576 
o výměře 366 m2, p. č. 861/577 o výměře 428 m2, p. č. 861/578 o výměře 760 m2, p. č. 861/579 
o výměře 68 m2, p. č. 861/580 o výměře 1 261 m2, p. č. 861/581 o výměře 1 649 m2, 
p. č. 861/583 o výměře 1 058 m2, p. č. 861/584 o výměře 21 m2, p. č. 861/585 o výměře 
1 431 m2, p. č. 861/587 o výměře 655 m2, p. č. 861/588 o výměře 16 m2, p. č. 861/589 o výměře 
4 m2, p. č. 861/590 o výměře 3 m2, p. č. 861/591 o výměře 4 m2, p. č. 861/592 o výměře 106 m2, 
p. č. 861/593 o výměře 52 m2, p. č. 861/594 o výměře 7 m2, p. č. 861/595 o výměře 56 m2, 
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p. č. 861/596 o výměře 33 m2, p. č. 861/597 o výměře 40 m2, p. č. 861/598 o výměře 279 m2, 
p. č. 861/600 o výměře 6 m2, p. č. 861/601 o výměře 1 066 m2, p. č. 861/605 o výměře 621 m2, 
p. č. 861/606 o výměře 988 m2, p. č. 861/607 o výměře 278 m2, p. č. 861/608 o výměře 202 m2, 
p. č. 861/609 o výměře 1 647 m2, p. č. 861/610 o výměře 21 m2, p. č. 861/611 o výměře 38 m2, 
p. č. 861/612 o výměře 52 m2, p. č. 861/613 o výměře 8 m2, p. č. 861/614 o výměře 708 m2, 
p. č. 861/617 o výměře 11 m2, p. č. 861/618 o výměře 26 m2, p. č. 861/619 o výměře 25 m2, 
p. č. 861/621 o výměře 15 m2, p. č. 861/622 o výměře 54 m2, p. č. 861/625 o výměře 232 m2, 
p. č. 861/626 o výměře 323 m2, p. č. 861/627 o výměře 129 m2, p. č. 861/628 o výměře 56 m2, 
p. č. 861/629 o výměře 128 m2, p. č. 861/630 o výměře 87 m2, p. č. 861/631 o výměře 333 m2, 
p. č. 861/632 o výměře 341 m2, p. č. 861/633 o výměře 261 m2, p. č. 861/634 o výměře 404 m2, 
p. č. 861/635 o výměře 7 m2, p. č. 861/637 o výměře 343 m2, p. č. 861/640 o výměře 433 m2, 
p. č. 861/641 o výměře 347 m2, p. č. 861/644 o výměře 407 m2, p. č. 861/645 o výměře 631 m2, 
p. č. 861/647 o výměře 17 m2, p. č. 861/648 o výměře 19 m2, p. č. 861/649 o výměře 72 m2, 
p. č. 861/650 o výměře 141 m2, p. č. 861/651 o výměře 236 m2, p. č. 861/652 o výměře 23 m2, 
p. č. 861/653 o výměře 209 m2, p. č. 861/654 o výměře 430 m2, p. č. 861/655 o výměře 20 m2, 
p. č. 861/656 o výměře 3 m2, p. č. 861/657 o výměře 4 m2, p. č. 861/659 o výměře 61 m2, 
p. č. 861/660 o výměře 1 m2, p. č. 861/663 o výměře 29 m2, p. č. 861/503 o výměře 592 m2 
a p. č. 861/670 o výměře 288 m2 oba oddělené z pozemku p. č. 861/503 na základě 
geometrického plánu č. 483-238/2014 zpracovaného panem Martinem Lankem. Kupní cena 
pozemků činí 31 Kč/m2, tj. 1 468 967,86 Kč a zřízení věcného břemene služebnosti stezky 
a cesty k pozemku p. č. 861/664 k. ú. Bílina–Újezd. Smlouva bude uzavřena mezi 
městem Bílina jako prodávajícím a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu 
č. 5 Bílina Bořeň, Mládežnická 350, Újezdské předměstí Bílina, jako kupujícím a povinným 
z věcného břemene a vlastníkem pozemku p. č. 861/664 k. ú. Bílina-Újezd jako oprávněným 
z věcného břemene s tím, že termín splatnosti kupní ceny a podpisu kupní smlouvy 
je stanoven do 31.12.2016. Podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene 
pověřuje starostu města.  
 

58  

Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, kdy předmětem 
smlouvy je prodej pozemku p. č. 1688/2 o výměře 24 m2, p. č. 1688/3 o výměře 15 m2 za kupní 
cenu 200 Kč/m2 a p. č. 1683/257 o výměře 343 m2 oddělené z pozemku p. č. 1683/96 vše 
k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2869-302/2015 vyhotoveného panem Martinem 
Lankem, Revoluční 2876/5, Teplice, za kupní cenu 181,50 Kč/m2. Celková kupní cena činí 
70.055 Kč. Předmětem smlouvy je současně zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku 
p. č. 1683/257 k. ú. Bílina. Smlouva bude uzavřena mezi městem Bílina jako prodávajícím 
a zároveň oprávněným z věcného břemene a společností SORTING Solutions, s. r. o., 
se sídlem v Bílině, Bílinská 915 jako kupujícím a zároveň povinným z věcného břemene. 
Podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene pověřuje starostu města. 
 

59  

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč ze schváleného rozpočtu města, 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, pracoviště 
Bílina, příspěvková organizace, jako příjemcem, na provozní náklady budovy gymnázia 
v Bílině v roce 2016. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
60  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Bc. Phuong Nhung Tran 
jako kupující, 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 1.550.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitosti. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
61  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Most k naději jako příjemcem, na projekt „Terénní protidrogový 
program pro okres Most, Teplice a Louny“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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62  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a společností PONTUS TVS, 
spol. s r. o., Lužice čp. 24, Lužice jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemku p. č. 2002 o výměře 105 m2, jehož součástí je stavba č. p. 124, Mostecké Předměstí, 
a pozemku p. č. 2001/3 /ostatní plocha - zeleň/ o výměře 70 m2 oddělené z pozemku 
p. č. 2001/1 vše k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2878-3/2016 vyhotoveného 
společností INGEOS spol. s r. o., Masarykova 2462/55, Teplice, za celkovou kupní cenu 
671.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 10.890 Kč. Zároveň 
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku p. č. 2002, 
jehož součástí je stavba č. p. 124, Mostecké Předměstí, k. ú. Bílina mezi městem Bílinou jako 
oprávněným z věcného břemene a společností PONTUS TVS, spol. s r. o. jako povinným 
z věcného břemene. Podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene pověřuje 
starostu města. 
 

63  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a společností TRUNN, s. r. o., 
Břežánská 385/6, Bílina jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej nemovitostí 
v k. ú. Bílina, a to pozemku p. č. 1681/34 o výměře 514 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če; 
p. č. 1681/35 o výměře 541 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/37 o výměře 
780 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
2.950.000 Kč, a pozemku p. č. 1681/48 o výměře 509 m2, p. č. 1681/49 o výměře 75 m2 oba 
oddělené z pozemku p. č. 1681/1, pozemku p. č. 1681/50 o výměře 630 m2, p. č. 1681/51 
o výměře 1 856 m2 oba oddělené z pozemku p. č. 1681/33, pozemku p. č. 1681/53 o výměře 
900 m2 odděleného z pozemku p. č. 1681/38 za kupní cenu 145 Kč/m2. Celková kupní cena 
prodávaných nemovitostí činí 3.525.650 Kč a bude navýšena o náklady spojené s prodejem 
nemovitostí ve výši 17.483 Kč. Pozemky byly odděleny na základě geometrického plánu 
č. 2859-256/2015 zpracovaného panem Martinem Lankem, Teplice. Termín podpisu smlouvy 
a uhrazení kupní ceny byl stanoven nejpozději do 31.12.2016. Zároveň schvaluje uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej předmětných nemovitostí s tím, že budoucí 
kupující složí kauci ve výši 30 % z kupní ceny nemovitostí, tj. 1.057.695, do 31.5.2016. 
V případě neuzavření vlastní kupní smlouvy ze strany kupujícího se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 100.000 Kč navýšená o náklady spojené s přípravou kupní smlouvy o převodu 
nemovitých věci. Podpisem kupní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě pověřuje 
starostu města. 
 

64  

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč z „Programu podpory sportovních 
organizací vlastnících nemovitý majetek ve městě Bílina“ mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Atletickým klubem Bílina jako příjemcem, na opravu oplocení okolo dráhy, 
opravu části vnějšího oplocení, jeho nátěr, opravu doskočiště včetně výměny písku, opravu 
dřevěných lavic na tribunách a opravu podlahy ve skladu nářadí a posilovně v roce 2016 s tím, 
že žádost bude doplněna o orientační kalkulaci jednotlivých oprav. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 

65  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 240.000 Kč z „Programu podpory sportovních 
organizací vlastnících nemovitý majetek ve městě Bílina“ mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a organizací SK Bílina, z. s., jako příjemcem, na výměnu laviček za umělé, 
opravu a výměnu pletiva v areálu a opravy šaten – malování, dveře, zásobník vody a kotel 
v roce 2016 s tím, že žádost bude doplněna o orientační kalkulaci jednotlivých oprav. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

66  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč z „Programu podpory sportovních 
organizací vlastnících nemovitý majetek ve městě Bílina“ mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Fotbalovým klubem Bílina jako příjemcem, na rekonstrukci budovy šaten – 
opravu části interiéru v roce 2016 s tím, že žádost bude doplněna o orientační kalkulaci 
jednotlivých oprav. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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67  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč z „Programu podpory sportovních 
organizací vlastnících nemovitý majetek ve městě Bílina“ mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a organizací Sportovní kuželkářský klub Bílina, o. s., jako příjemcem, 
na financování výměny kotle a rekonstrukci topného systému kuželny v roce 2016 s tím, 
že žádost bude doplněna o orientační kalkulaci jednotlivých oprav. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
68  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 360.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Draci Bílina, o. s., jako příjemcem, na pronájem ledové 
plochy za období od 01.01.2016 do 10.04.2016 jako účelové dotace, jejíž podmínkou je zaslání 
finančních prostředků přímo Městským technickým službám Bílina, příspěvková organizace, 
která má budovu zimního stadionu ve správě. Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
69  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb ve výši 
397.700 Kč mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako 
příjemcem dotace. Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou 
Bílina v roce 2016. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
70  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností AAA Auto 
International, a. s., jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej nepotřebného majetku 
OA Škoda Fabia Classic 1.2, za částku ve výši 40.000 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. Zastupitelstvo města zároveň bere na vědomí splnění usnesení 
zastupitelstva města č. 15 z 03.03.2016, kterým bylo vedoucí finančního odboru uloženo 
připravit prodej nepotřebného movitého majetku OA Škoda Fabia Classic 1.2 prostřednictvím 
autobazaru, případně internetového autobazaru, s termínem do 30.06.2016. 
 
71  
Uzavření smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 
dopravou a veřejnou drážní dopravou mezi Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a městem Bílina, se sídlem Břežánská 50/4, 
418 031 Bílina, IČ: 00266230, kdy předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce a koordinace 
smluvních stran směřující k zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů vystavovaných 
dopravci DÚK na straně jedné a dopravcem MHD na straně druhé opravňující cestující 
k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy poskytovaných 
těmito dopravci a nastavení principů vyrovnávání snížených tržeb (resp. zvýšené kompenzace 
hrazené městem dopravci MHD za zajišťování provozu MHD) v důsledku vzájemného 
uznávání jízdních dokladů dle této smlouvy. Podpisem smlouvy pověřuje Mgr. Veroniku 
Horovou, 1. místostarostku města. 
 
72  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.660.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem, 
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 

73  

Úpravu pravidel pro udělení Čestného občanství a Pamětní medaile města Bíliny, s účinností 
od 01.05.2016, dle návrhu předloženého odborem školství, kultury a sportu. 
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74  
Rozdělení finančních dotací sportovním organizacím na činnost na rok 2016, dle „Programu 
podpory sportu dětí a mládeže ve městě Bílina“, kde je v rozpočtu města vyčleněna částka 
ve výši 2.000.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 
na činnost na rok 2016, mezi městem Bílina jako poskytovatelem a těmito organizacemi jako 
příjemcem:  
a) SanDoMon Bílina, z. s., ve výši 18.760 Kč,  
b) Atletický klub Bílina ve výši 428.811 Kč,  
c) Fotbalový klub Bílina ve výši 452.931 Kč,  
d) Draci Bílina, o. s., ve výši 96.482 Kč,  
e) Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., ve výši 18.760 Kč,  
f) Klub rybolovné techniky ve výši 128.643 Kč,  
g) Lawen tenis klub Bílina ve výši 83.082 Kč,  
h) Motoklub Bílina ve výši 45.561 Kč,  
i) Shotokan karate-do Masopust ve výši 158.124 Kč,  
j) SK Favorit Bílina ve výši 21.441 Kč,  
k) SK Bílina, z. s., ve výši 112.563 Kč,  
l) ČSS, z. s., sportovně střelecký klub TS Bílina ve výši 5.360 Kč,  
m) PRO AKTIV, z. s., ve výši 91.122 Kč,  
n) Sportovní kuželkářský klub Bílina, o. s., ve výši 32.161 Kč,  
o) TJ Sokol Bílina ve výši 117.923 Kč,  
p) Velosport team Bílina ve výši 34.842 Kč,  
q) ŠSK při ZŠ Lidická Bílina ve výši 153.434 Kč.  
Podpisem smluv pověřuje starostu města. 
 
75  
Odpis nedobytné pohledávky za nezaplacené dlužné nájemné:  
a) za pana Petra Kohouta ve výši 87.616 Kč,  
b) za manžele Lenku Hoangovou a Dinh Minh Hoanga ve výši 23.035 Kč,  
c) za pana Pavla Fojta ve výši 34.574 Kč. 
 
76  
Podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Bílina 
– bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu – I. etapa“. 
 
77  
Rozpočtový výhled města Bílina na roky 2017–2018, dle návrhu předloženého finančním 
odborem. 
 
78  
Převod celého zůstatku finančních prostředků na účtu u UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a. s., do České spořitelny, a. s., na základní běžný účet a současně s převodem 
zrušit účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., z důvodu 
výhodnějšího zhodnocení finančních prostředků. 
 
79  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 23.02.2016 do 29.03.2016. 
 

V. zamítá 
 

80  
Žádost pana Michala Jůdy o prodej části pozemku p. č. 509/2 k. ú. Bílina. 
 
81  
Žádost společnosti CZECH M. A. T., s. r. o., o prodej části pozemku p. č. 23/255 a části 
p. č. 23/257 k. ú. Chudeřice u Bíliny. 
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VI. bere na vědomí 
 
82  
Dotaz člena zastupitelstva města, pana Pavla Pastyříka, MSc. MBA, týkající se podmínek 
pro činnost LAWEN TENIS KLUBu Bílina při využívání tenisových dvorců pro tréninkovou 
činnost dětí a mládeže, včetně odpovědi ředitelky Městských technických služeb Bílina. 
 
83  
Sdělení Generálního finančního ředitelství o ponechání budovy finančního úřadu čp. 61 
na Žižkově náměstí v Bílině a přilehlých nemovitostí v majetku stávajícího vlastníka, tj. České 
republiky – Generálního finančního ředitelství. 
 
84  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 281 z 22.10.2015, kterým bylo radě města uloženo 
informovat zastupitelstvo města o ukončení činnosti příspěvkové organizace Kulturní centrum 
Kaskáda a o stavu pohledávek a závazků, které spolu s majetkem přešly na město Bílina. 
 
85  
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 238 z 22.10.2015, kterým bylo radě města uloženo 
průběžně informovat zastupitelstvo města o jednotlivých krocích vedoucích ke zrušení 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., s likvidací. 
 
86  
Zápis z jednání finančního výboru z 11.04.2016. 
 
87  
Zápis z jednání kontrolního výboru z 04.04.2016. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Miroslava Chodounská    ______________________________ 
 
 
 
 
 
Jiří Urbánek      ______________________________ 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček Mgr. Veronika Horová Mgr. Zuzana Bařtipánová 

starosta města 1. místostarostka města 2. místostarostka města 
 

 
 


