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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 15. schůze v roce 2019, 
konané 27. srpna 2019 

 

Usnesení s termínem č.: 
948 ONI, MTSB  bezodkladně 
682 Taj.    28.11. 
1071 ONI   23.04. 
125 ONI   23.04. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 

753 OŠKaS  16.07. 
373 ONI   31.08. 
752 ONI   17.09. 
1033   OŠKaS  31.10. 
123 KKCR   31.12. 
1061 ONI   31.12. 

 
Trvalá usnesení č.:  
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

1376 MěP  kontroly v sídlišti Za Chlumem – injekční stříkačky 

1377 Taj. (OSVaZ)  kontroly bytů 

763  MTSB  kontrola technického stavu dopravního značení 

128 MěP  kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

 

I. revokuje 
 
1077  
Usnesení rady města číslo 478, kterým bylo doporučeno zastupitelstvu města schválit záměr 
prodeje části pozemku p. č. 23/247 o výměře cca 162 m2 k. ú. Bílina za cenu dle návrhu 
žadatele, tj. 180 Kč/m2 s tím, že realizace výstavby garáží bude dokončena nejpozději 
do 5 let od podpisu kupní smlouvy. Žadatel si měl nechat na vlastní náklady vyhotovit 
geometrický plán na rozdělení pozemku. 
 
 

II. schvaluje 
 
 
1078  
Rozpočtové opatření č. 124/2019 – rozpuštění rezervy z DINA ve výši 11.000 Kč na stavební 
práce k akci „Plavecká hala – oprava osvětlení parní sauny“. 
 
1079  
Rozpočtové opatření č. 125/2019 – přijetí finanční odměny za umístění v krajském kole 
soutěže „Zlatý erb“ o nejlepší webové stránky města ve výši 40.000 Kč. 
 
1080  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a jako příjemcem ve výši 5.000 Kč na nákup pohárů a trofejí na akci 
„4. ročník Bořeňské šipky“, která se konala 17.08.2019 v Bílině, na základě žádosti  

 Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
1081  
Podání žádosti o dotaci IROP prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje 
do 8. výzvy MAS Serviso na projekt „Vybudování odborné učebny a modernizace datové sítě 
ZŠ Aléská, Bílina“. 
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1082  
Uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem Bílina jako realizátorem 
projektu a Svazem tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizace Bílina 
jako partnerem projektu s názvem „Vybudování odborné učebny a modernizace datové sítě 
ZŠ Aléská, Bílina“ na období přípravy a realizace projektu. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města.  
 
1083  
Uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem Bílina jako realizátorem 
projektu a Základní školou Bílina, Aléská 270, jako partnerem projektu s názvem 
„Vybudování odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina“ na období 
přípravy a realizace projektu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1084  
Uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem Bílina jako realizátorem 
projektu a Základní školou Bílina, Aléská 270, jako partnerem projektu s názvem 
„Vybudování odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina” na období 
udržitelnosti projektu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1085  
Zapojení ZŠ Za Chlumem jako partnera s finančním příspěvkem do Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Implementace Krajského akčního plánu II 
Ústeckého kraje v aktivitě „Zřízení technických klubů“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy 
o partnerství s finančním příspěvkem mezi Ústeckým krajem jako příjemcem a ZŠ 
Za Chlumem jako partnerem. Podpisem smlouvy pověřuje ředitelku školy. 
 
1086  
Projektový záměr „Setkání partnerských měst v Bílině 2020“ a oslovení měst Dippoldiswalde, 
Stropkov, Jaraczewo, Bilgoraj, Moščenička Draga a Kelme jako partnerů projektu. 
 
1087  
Podání žádosti na dotační program „Podpora terénní práce na rok 2020” a pověřuje Mgr. Ivu 
Zábojníkovou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnicví, jako kontaktní osobu k podání 
žádosti na dotační program „Podpora terénní práce na rok 2020“. 
 
1088  
Návrh odboru nemovitostí a investic na zpracování projektové dokumentace na parkovací 
plochy v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, podle varianty A ze studie 
s názvem „Studie parkovacích ploch v areálu HNsP, Bílina“. 
 
1089  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 593 uzavřené mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a společností Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, Praha 2, jako 
vypůjčitelem pavilonu č. 1 o výměře podlahové plochy 831,40 m2 na adrese Teplická 
č. p. 555/57, Bílina, která je součástí pozemku parcelní č. 1683/98 (zastavěná plocha 
a nádvoří) pro využití – poskytování sociálních služeb ve prospěch příslušníků sociálně 
vyloučených romských lokalit. Předmětem dodatku č. 3 je prodloužení doby výpůjčky 
do 31.10.2019. Podpisem pověřuje starostku města. 
 
1090  
Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 43 o velikosti 1+1 ul. Tyršova 320/10 kategorie „rezerva 
města“ na dobu určitou 6 měsíců s 
s podmínkou pravidelného splácení svých pohledávek. 
 
1091  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.10.2019 a zároveň stanovuje 
celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina, dle zákona 
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č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, od 01.10.2019, na 108, dle 
návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. 
 
1092  
Uzavření smlouvy č. 19_SOBS01_4121549926 o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV [nízké 
napětí (NN)], mezi městem Bílina jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce, a. s., jako 
provozovatelem distribuční soustavy. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1093  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, týkající se stavby s názvem 
„TP–Bílina, Mostecká ppč. 1813-nové OM, IV-12-4015645“, která se dotkne pozemku 
p. č. 1800/4 v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě 
plné moci z 28.01.2019 společností VLACH elektroinstalace, s. r. o., se sídlem Krupka, 
Husitská 1/25, jako stranou oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnosti 
se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 300 Kč + DPH. Rada města 
zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
1094  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-4017882/001, spočívající ve zřízení nového kabelového vedení NN, které se 
dotkne pozemku p. č. 2085/1 v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí 
povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, 
Děčín, jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene zastoupenou na základě plné 
moci společností OMEXON GA Energo, s. r. o., Jaroslavem Dvořákem se sídlem Na Střílně 
1929/8, Bolevec, Plzeň. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude 
provedena jednorázově za dohodnutou částku 1.000 Kč + DPH. Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
1095  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti týkající se stavby s názvem 
„16010-034256 RVDSL1619_C_U_BILI46_MET, která se dotkne pozemku p. č. 937/1 v k. ú. 
Bílina, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností Česká telekomunikační 
infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha, jako stranou oprávněnou 
z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnosti se sjednává na dobu neurčitou 
za jednorázovou úplatu ve výši 2.000 Kč + DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
1096  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu, týkající se stavby s názvem „TP-Bílina, Jiráskova, ppč. 380/30 – 
nové OM“, která se dotkne pozemku p. č. 380/30 v k. ú. Bílina–Újezd, mezi městem Bílina 
jako stranou povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 
IV–Podmokly, zastoupenou na základě plné moci společností RYDVAL – ELEKTRO, s. r. o., 
pkl. Truhláře 114, Lomnice nad Popelkou. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, 
úhrada bude provedena jednorázově za cenu 1.000 Kč + DPH. Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
1097  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby, týkající se stavby s názvem „TP–Bílina, Radovesická ppč. 96 – nové OM, IP-12-
4008814“, která se dotkne pozemku p. č. 3/1 v k. ú. Chudeřice u Bíliny, mezi městem Bílina 
jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 
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Děčín IV–Podmokly, Děčín jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene 
zastoupenou na základě plné moci společností VLACH elektroinstalace, s. r. o., se sídlem 
Husitská 1/25, Krupka. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude 
provedena jednorázově za cenu 100 Kč/1 bm + DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
 

III. souhlasí 
 
1098  
S návrhem odboru nemovitostí a investic – vyčkat na rozhodnutí o prodeji pozemků p. p. č. 
413/5, p. p. č. 411/1, p. p. č. 411/2 a 411/4, k. ú. Bílina–Újezd a následně do samotného 
prodeje těchto pozemků, kdy by byla výstavba komunikace na p. p. č. 969 řešena budoucím 
investorem v rámci stavební připravenosti pro výstavbu rodinných domů (technická 
a dopravní infrastruktura). 
 

IV. zamítá 
 
 
1099  
Žádost společnosti Herkul, a. s., Obrnice 228, 435 21 Obrnice, IČ: 25004638 o změnu 
smluvních podmínek investiční akce „Rekonstrukce komunikací v ulici 5. května – Bílina–
Újezd, a to ve smyslu změny zádržného po dobu záruční doby na bankovní záruku. 
 
 

V. rozhodla 
 
 
1100  
Vypsat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce budovy ZŠ Lidická – 
město Bílina“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona 
o zadávání veřejných zakázek. Související projekt s názvem „ZŠ Lidická, odborné učebny 
a bezbariérové řešení školy“ s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008935 je 
spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu. 
 
1101  
Vypsat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce budovy ZŠ 
Za Chlumem – město Bílina“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 
a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek. Související projekt s názvem „ZŠ Za 
Chlumem, odborná učebna a bezbariérové řešení školy“ s registračním číslem 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008936 je spolufinancován z Integrovaného regionálního 
operačního programu. 
 
1102  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek, upravenou dle požadavků členů rady města, na veřejnou 
zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), u které zadavatel není, v souladu 
s § 31 zákona, povinen zadat zakázku v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet 
zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce na akci „Rekonstrukce zařízení kotelny 
na Základní škole Lidická, Bílina“.  
 
1103  
Zadat zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Plavecká hala – oprava 
osvětlení parní sauny“, za částku ve výši 10.546,36 Kč vč. DPH, společnosti Petr Arpáš, 
s. r. o., Sadová 40, Bílina. 
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1104  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na pořízení mikrovlnného spoje za částku ve výši 
148.830 Kč vč. DPH pro městský kamerový dohlížecí systém společnosti Petr Janouch, 
Na Maninách 103, Dobrovíz, formou objednávky. 
 

 
VI. odvolává 

 
1105  
Členy redakční rady Bílinského zpravodaje Ing. Ladislava Kvěcha, Mgr. Evu Böhmovou, 
Ladu Hubáčkovou, Mgr. Barboru Schneiderovou, Mgr. Andreu Pavlíčkovou, Mgr. Zdenu 
Jílkovou, BcA. Terezu Skřivanovou a Mgr. Pavla Pátka. 
 

 
VII. zřizuje 

 
 
1107  
Pracovní pozici „Výběrová řízení II“, zařazenou do Městského úřadu v Bílině, odboru 
nemovitostí a investic s úvazkem 1,0, a to od 01.10.2019. 
 

 
VIII. jmenuje 

 
1108  
Pana Františka Krejčího tajemníkem komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 
s účinností od 01.09.2019, a to z důvodu ukončení pracovního poměru současné tajemnice. 
 
1109  
Pana Františka Krejčího manažerem prevence kriminality, s účinností od 01.09.2019. 
 

 
IX. ruší 

 
1110  
Veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava ochozu radniční věže MěÚ“, a to 
z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo společností Buggalo, s. r. o., Bílina. 
 

 
X. pověřuje 

 
1111  
Starostku města podpisem souhlasu s připojením města Košťany na hlasový automat linky 
156 v okrese Teplice. 
 

 
XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města revokovat 

 
1112  
Usnesení zastupitelstva města č. 103 z 28.06.2018, kterým byl schválen záměr prodeje 
pozemků p. č. 766/1 o výměře 8.260 m2 a p. č. 774 o výměře 2.621 m2 k. ú. Bílina za cenu 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. 
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XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
1113  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 766/1 o výměře cca 7.755 m2 a pozemku p. č. 774 
o výměře 2.621 m2 k. ú. Bílina za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, 
s podmínkou věcného břemene užívání cest. Žadatel si na vlastní náklady nechá zhotovit 
geometrický plán na oddělení pozemku. 
 
1114  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1987/2 o výměře 97 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
stanovenou znaleckým posudkem a geometrickým plánem, který si žadatel nechá vyhotovit 
na vlastní náklady. 
 
1115  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 23/247 o výměře cca 162 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny 
za minimální cenu 180 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit 
geometrický plán na rozdělení pozemku. Zároveň doporučuje schválit návrh podmínek 
prodeje vypracovaných odborem nemovitostí a investic ve spolupráci s právním zástupcem 
města Bíliny. 
 
1116  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1683/98 o výměře 348 m2 v k. ú. Bílina, jehož součástí je 
stavba č. p. 555, Teplické předměstí, Teplická 555, Bílina, za cenu obvyklou, určenou 
na základě znaleckého posudku, navýšenou o náklady spojenými s prodejem nemovitosti.  
 
1117  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/89 o výměře 
37 m2 v k. ú. Bílina–Újezd a ideální polovina pozemku p. č. 401/90 o výměře 29 m2 v k. ú. 
Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku č. 38/3968/2019 
vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena 
za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 8.472 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
 
1118  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/90 o výměře 
29 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku 
č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 250 Kč/m2 
+ 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.847 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1119  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1789/12 o výměře 20 m2 
v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 39/3969/2019 
vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 300 Kč/m2 a 667 Kč cena 
za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 6.667 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
 
1120  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1789/14 o výměře 25 m2 v k. ú. 
Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 39/3969/2019 
vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 300 Kč/m2 a 667 Kč cena 
za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 8.167 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
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1121  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1789/4 o výměře 21 m2 
v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 39/3969/2019 
vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 300 Kč/m2 a 667 Kč cena 
za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 6.967 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
 
1122  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1835/3 o výměře 24 m2 
v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 39/3969/2019 
vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 300 Kč/m2 + 667 Kč cena 
za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 7.867 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
 
1123  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemku p. č. 1789/9 o výměře 24 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě 
znaleckého posudku č. 39/3969/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, 
Bílina, ve výši 300 Kč/m2 + 667 cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 7.867 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1124  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1789/16 
o výměře 20 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku 
č. 39/3969/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 300 Kč/m2 
+ 667 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 6.667 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1125  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/89 
o výměře 37 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku 
č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 250 Kč/m2 
+ 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 4.847 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1126  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/71 o výměře 
33 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku 
č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 250 Kč/m2 
+ 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 4.347 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1127  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku 
p. č. 401/78 o výměře 28 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého 
posudku č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 
250 Kč/m2 + 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.722 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
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1128  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemku p. č. 401/72 o výměře 30 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě 
znaleckého posudku č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, 
Bílina, ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 
7.722 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1129  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/78 
o výměře 28 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku 
č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 250 Kč/m2 
+ 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.722 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1130  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/69 o výměře 
34 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku 
č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 250 Kč/m2 
+ 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 4.472 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1131  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je 
prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/70 o výměře 29m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, 
určenou na základě znaleckého posudku č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, 
Pivovarská 695, Bílina, ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, 
tj. celkem 3.847 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1132  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/71 
o výměře 33 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku 
č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 250 Kč/m2 
+ 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 4.347 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1133  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/69 
o výměře 34 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku 
č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 250 Kč/m2 
+ 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 4.472 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1134  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku 
p. č. 401/74 o výměře 27 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého 
posudku č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 
250 Kč/m2 + 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.597 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
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1135  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/74 
o výměře 27 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku 
č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 250 Kč/m2 
+ 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.597 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1136  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku 
p. č. 401/75 o výměře 29 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého 
posudku č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 
250 Kč/m2 + 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.847 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1137  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej 
ideální poloviny pozemku p. č. 401/75 o výměře 29 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou 
na základě znaleckého posudku č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, 
Pivovarská 695, Bílina, ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, 
tj. celkem 3.847 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1138  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a m 

 jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální 
poloviny pozemku p. č. 401/76 o výměře 29 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou 
na základě znaleckého posudku č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, 
Pivovarská 695, Bílina, ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, 
tj. celkem 3.847 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1139  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku 
p. č. 401/76 o výměře 29 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého 
posudku č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 
250 Kč/m2 + 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.847 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1140  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/83 o výměře 
38 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu, určenou na základě znaleckého posudku 
č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 250 Kč/m2 
+ 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 4.972 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1141  
Změnu zřizovacích listin Informačního centra Bílina, Kulturního centra Bílina a Městské 
knihovny, dle návrhu předloženého vedoucí odboru školství, kultury a sportu, s účinností 
od 01.10.2019. 
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XII. stahuje z programu 
 
 
1142  
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 107937-000-00 mezi městem 
Bílina a společností T-Mobile Czech Republic, a. s. 
 
1143  
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 107763-000-00 mezi městem 
Bílina a společností T-Mobile Czech Republic, a. s. 
 
1144  
Výkup pozemku p. č. 784/4 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 804/7 v k. ú. Bílina – Parkoviště 
u zimního stadionu. 
 
 

XIII. bere na vědomí 
 
 
1145  
Informaci místostarostky města k protidrogové terénní službě ve městě Bílina poskytované 
společností Most k naději, o. s. 
 
1146  
Odvolání  proti rozhodnutí Městských technických služeb Bílina 
ze 17.06.2019, kterým bylo odmítnuto zaslání textu právní analýzy, na jejímž základě nebylo 
podáno odvolání proti rozhodnutí České obchodní inspekce ve věci dvojího vstupného na 
koupališti Kyselka a odmítnuto sdělení částky, kterou město zaplatilo za dodanou právní 
analýzu a zároveň rozhodla požadované informace  poskytnout. Zasláním 
požadovaných informací pověřuje starostku města. 
 
1147  
Písemnou zprávu ze zahraniční pracovní cesty do partnerského polského města Jaraczewo, 
která se uskutečnila od 16.08.2019 do 18.08.2019. 
 
1148  
Písemnou zprávu ze zahraniční pracovní cesty do partnerského slovenského města 
Stropkov, která se uskutečnila od 02.08.2019 do 04.08.2019. 
 
1149  
Informaci odboru dotací a projektů a oddělení informatiky o průzkumu trhu na zpracování 
projektové dokumentace k programu WiFi4EU. 
 
1150  
Plnění úkolů ze zápisů rady města konané 16.07.2019 odborem nemovitostí a investic.  
 
1151  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 16.07.2019 a 06.08.2019 odborem správním 
a vnitřních věcí. 
 
1152  
Zápis z jednání komise pro místní média z 22.07.2019. 
 
1153  
Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 05.08.2019. 
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1154  
Rezignaci Mgr. Radky Jarošové na funkci manažera prevence kriminality k 31.08.2019. 
 
1155  
Pravidelný přehled přestupků z Mírového náměstí a přilehlých ulic, včetně způsobu řešení 
za období měsíce července 2019, předkládaný ředitelem Městské policie Bílina. 
 
1156  
Informace odboru nemovitostí a investic o doručené žádosti společnosti SEVER Plus 
o prodej bytové jednotky č. 597/41 o velikosti spoluvlastnického podílu 2660/198050 
a bytové jednotky č. 597/42 o velikosti spoluvlastnického podílu 2860/198050, Teplická 
č. p. 597, Bílina nacházející se na pozemku p. č. 1683/80 v k. ú. Bílina. 
 
1157  
Informace odboru nemovitostí a investic k návrhu záměru prodeje pozemků nacházejících se 
v lokalitě plánované výstavby rodinných domů v k. ú. Bílina–Újezd. 
 
1158  
Návrh směrnice – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, s účinností od 01.01.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.  

starostka města 
Ing. Marcela Dvořáková v. r. 

místostarostka města 
 


