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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 2. schůze v roce 2017, 
konané 7. února 2017 

 
Usnesení s termínem č.: 
184 ONI   05.04. 
762 Taj. (ONI)  30.06. 
764 Taj.   31.08. 
855 Taj.   06.12. 
1147 Taj.   06.12. 
826 Taj.   15.12.  
992 Taj.    31.12. 
1116 Taj. (SÚ)  31.12. 
12 MTSB   ihned 
13 VM   31.01. 

1158  Taj.   31.01. 
1159 Star.   31.01. 
14 ONI   13.02. 
85 star.    28.02. 
86 OŠKaS  28.02. 
1063 jednatel  21.03. 
82 ONI   21.03. 
83 MTSB   21.03. 
84  MěP   21.03. 
1117 OD   31.03. 

 
Splněné usnesení č.: 763 
 
Trvalé usnesení č.: 
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
82  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic připravit výběrové řízení na stavební dozor, který 
bude zajišťovat komplexní dozor včetně projektových příprav na akce revitalizace Mírového 
náměstí, rekonstrukce objektu „Černý kůň“, úpravy ulice 5. května, na stavební úpravy 
v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina a revitalizaci plavecké haly 
(objekt B).         ONI – 21.03. 
 
83  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina připravit ve spolupráci s vedoucím odboru 
dopravy a vedoucím odboru nemovitostí a investic výběrové řízení na generel veřejného 
osvětlení, které zahrnuje i multifunkční využití veřejného osvětlení. MTSB – 21.03. 
 
84  
Řediteli Městské policie Bílina připravit výběrové řízení na pořízení dvou vozidel pro potřeby 
městské policie s alternativním pohonem s podmínkou získání dotace. MěP – 21.03. 
 
85  
Starostovi města vypsat výběrové řízení na jednatele společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina.       star. – 28.02. 
 
86  
Vedoucí odboru školství, kultury a sportu připravit návrh na obměnu či rozšíření redakční 
rady Bílinského zpravodaje.       OŠKaS – 28.02. 
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II. schvaluje 

 
87  
Rozpočtovou změnu č. 1/2017 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a SPOLKEM PŘÁTEL MODELOVÉ 
ŽELEZNICE BÍLINA BiMo Bílinské moduly jako příjemcem ve výši 25.000 Kč na podporu 
činnosti příjemce v roce 2017. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
88  
Rozpočtovou změnu č. 2/2017 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Pure Music, z. s., jako příjemcem ve výši 
10.000 Kč na 2. ročník mezinárodního festivalu věnovaného rezofonické kytaře, který se 
bude konat na podzim roku 2017. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
89  
Rozpočtovou změnu č. 8/2017 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinskou přírodovědnou společností, 
z. s., jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na přípravu dětí na přírodovědné soutěže v rámci 
činnosti přírodovědně turistického oddílu Bílinské sojky v roce 2017. Bude hrazeno z rezervy 
kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
90  
Rozpočtovou změnu č. 9/2017 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinskou přírodovědnou společností, 
z. s., jako příjemcem ve výši 5.000 Kč na monitoring a podporu hnízdění ptáků v okolí města 
Bíliny v roce 2017. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
91  
Rozpočtovou změnu č. 10/2017 – přesun finančních prostředků z rezervy na projektové 
dokumentace ve výši 380.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
92  
Rozpočtovou změnu č. 13/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu na rok 2017 ve výši 30.000 Kč na pokrytí zvýšených nákladů na zpracování studie 
proveditelnosti k projektu „Elektronické služby města Bílina“. 
 
93  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 509/2 k. ú. Bílina o výměře cca 600 m2 za účelem 
využití k drobné pěstební činnosti a chovu domácího ptactva dle směrnice č. 4/2014 
upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 
 
94  
Pronájem pozemků, a to části p. č. 227/6 o výměře 787 m2, části p. č. 227/8 o výměře 
17 717 m2, části p. č. 82/2 o výměře 139 m2, části p. č. 99/2 o výměře 6 752 m2 vše k. ú. 
Chotovenka a pozemků části p. č. 146/6 o výměře 12 083 m2, části p. č. 146/13 o výměře 
1 159 m2, části p. č. 146/14 o výměře 307 m2, části p. č. 146/15 o výměře 75 m2 vše k. ú. 
Štrbice dle geodetického vytyčení, za účelem uspořádání mezinárodních motoristických 
závodů v termínu 28.04.2017–01.05.2017 a 01.09.2017–04.09.2017 za cenu 536 Kč. 
Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 
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95  
Uzavření třístranné smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VB/01/2017/TPČ, 
týkající se stavby s názvem „Bílina – technická infrastruktura pro 10 RD, I. etapa /vodovod 
a kanalizace/, číslo stavby TP 001 044“ mezi městem Bílinou jako stranou povinnou, 
společností Severočeská vodárenská společnost, a. s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 
1689, PSČ 415 50 IČ: 49099469, zastoupenou obchodní společností Severočeské vodovody 
a kanalizace, a. s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ 49099451, jako 
stranou oprávněnou a panem Tomášem Jiráskem jako investorem. Věcné břemeno 
v rozsahu stanoveným geometrickým plánem č. 2951-290/2016 zpracovaným společností 
gea-geo, s. r. o., se sídlem v Teplicích, Revoluční 2876/5, se sjednává na dobu neurčitou za 
jednorázovou úplatu ve výši 11.961 Kč + DPH, tj. 14.473 Kč. Zároveň souhlasí s podmínkami 
v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
96  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 46, 
Bílina, 1. patro, o celkové výměře 37,82 m2 za nájemné dle platné směrnice o nájmu 
z prostor sloužících podnikání, tj. 250 Kč/m2/rok pro účel využití jako provozovna solária. 
 
97  
Uzavření smlouvy o obstarání produkčního, technického a organizačního zabezpečení 
farmářských trhů mezi městem Bílina a organizací Český um – Artificium Bohemicum, se 
sídlem v Doksech. Farmářské trhy se uskuteční v termínech 28.04.2017, 26.05.2017, 
23.06.2017, 29.09.2017 a 27.10.2017. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
98  
Uzavření smlouvy o zajištění péče o týraná zvířata mezi Útulkem pro opuštěná zvířata 
Jimlín, Bc. David Kubalík, DiS., Jimlín čp. 242, Louny 1, 440 01, jako obstaratelem a městem 
Bílina jako objednatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
99  
Zahrnutí aktivit Hornické nemocnice s poliklinikou Bílina – pořízení personálního a mzdového 
systému a příslušného hardware – do projektu s názvem „Elektronické služby města Bílina“. 
 
100  
Návrh memoranda o spolupráci škol uzavírané v rámci projektu „Vybudování odborné 
učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina“. Podpisem memoranda pověřuje 
starostu města. 
 
101  
Zachovat původní výši sazby nájemného z prostor sloužících podnikání v majetku města pro 
rok 2017 ve výši 250 Kč/1m2/rok a tuto sazbu zveřejnit. 
 
102  
Pravidla pro prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku, dle návrhu předloženého 
vedoucí finančního odboru. 
 
103  
Žádost spolku Šance žít o prominutí pronájmu v KD Fontána ve výši 50 % z požadované 
částky, za účelem konání akce „Charitativní ples“, která se koná 18.02.2017 s tím, že o tuto 
částku bude mít organizační složka Kulturní centrum Bílina snížené příjmy. 
 
104  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem „SanDoMon Bílina“, z. s., jako příjemcem ve výši 15.000 Kč na 
úhradu nákladů na přípravu a výjezd člena spolku na Mistrovství Evropy Juniorů v roce 2017. 
Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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105  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Základní školou praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková 
organizace, jako příjemcem ve výši 6.000 Kč na projekt „Sport pro děti s handicapem“, 
v rámci kterého se v roce 2017 uskuteční dvě oblastní soutěže. Bude hrazeno z rezervy 
sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
106  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a Fotbalovým klubem Bílina, kde 
předmětem výpůjčky je fotbalové hřiště s umělým povrchem na pozemkové parcele č. 1907 
o celkové výměře 12 388 m2 v k. ú. Bílina. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou od 
01.01.2017 do 31.12.2017. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
107  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu ze dne 10.05.2016, mezi městem Bílina, jako 
podnájemcem a společností EQUI Bořeň, spol. s r. o., jako nájemcem. Předmětem dodatku 
je změna čísla bankovního účtu, uvedeného v podčlánku č. 6.2 smlouvy. Podpisem tohoto 
dodatku pověřuje starostu města.  
 
108  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 1063 z 11.10.2016, kterým bylo jednateli společnosti 
uloženo zpracovat návrh střednědobé koncepce společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a to do 21.03.2017. 
 
 

III. souhlasí 
 
109  
S postupem odboru nemovitostí a investic, kdy akce 17-30 „Kamerové body, digitalizace 
systému“, bude realizována výhradně dle požadavků Městské policie Bílina. 
 
110  
S pokračováním činnosti přípravné třídy ve školním roce 2017/2018 v Základní škole, Bílina, 
Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 47 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zároveň pověřuje vedoucí 
odboru školství, kultury a sportu požádat Krajský úřad Ústeckého kraje o souhlas dle 
metodického pokynu JID: 67795/2015/KUUK ke zřizování přípravných tříd. 
 
111  
S využitím investičního fondu Městských technických služeb Bílina v celkové výši 
1.840.000 Kč na pokrytí investičních akcí v roce 2017:  
a) sněžná jáma – zimní stadion (400 tis.),  
b) výměna roštové podlahy (30 tis.),  
c) zakrytí střídaček (40 tis.),  
d) oprava koupelny, WC – středisko komunikace (150 tis.),  
e) oprava šaten, koupelen, WC – středisko svoz a čištění města (220 tis.),  
f) změna média – vybudování vlastního zdroje vytápění na plyn (400 tis.),  
g) bazénový čistič, oprava strojovny (300 tis.),  
h) loga – plavecká hala, zelená hala, časomíra (300 tis.). 
 
112  
S vytvořením odloučeného pracoviště Informačního centra Bílina v prostorách budovy 
BHMW, a. s., (stáčírna) v areálu na Kyselce a pověřuje vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu zpracováním žádosti o pronájem uvedených prostor. 
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IV. rozhodla 
 
113  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby – Projektová 
dokumentace (PD), Revitalizace plavecké haly – objekt A (hlavní objekt). 
 
114  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby – Projektová 
dokumentace (PD), Snížení energetické náročnosti budovy (zateplení), oprava střešního 
pláště a sanace spodní stavby objektu Domu dětí a mládeže v Bílině (DDM). 
 
115  
Vypsat výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu na akci „Zpracování 
matematického modelu automobilové dopravy města Bílina“, přičemž výzva bude vyhlášena 
formou uzavřeného výběrového řízení. 
 
116  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby – Zpracování 
projektové dokumentace na akci „Revitalizace lázeňského parku Kyselka“. 
 
117  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Nové 
toalety 2. NP č. p. 50/4 ul. Břežánská – radnice“. 
 
118  
Zadat zakázku malého rozsahu na akci „Vybudování dětského hřiště a okolní infrastruktury 
v ulici Čapkova“ uchazeči Kudrna Roman, Marwyn, který předložil nejvhodnější cenovou 
nabídku v rámci poptávkového řízení. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 
119  
Zadat zakázku na pořízení nových kamerových bodů a rozšíření řídicího systému pro 
Městskou policii Bílina Petru Janouchovi, se sídlem: Na Maninách 103, 25261 Dobrovíz, 
IČ: 65396260. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 
 

V. ruší 
 
120  
Směrnici č. 03/2003 – zásady pro vydávání parkovacích karet, a to včetně jejich příloh. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
 
 
121  
Usnesení zastupitelstva města č. 202 z 03.11.2016, kterým bylo schváleno uzavření kupní 
smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a panem Petrem Jakubcem jako kupujícím, 
kdy předmětem smlouvy byl prodej pozemku p. č. 23/192 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za 
kupní cenu vycházející z cenové mapy stavebních pozemků 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy byl pověřen starosta města, viz usnesení č. 129. 
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VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
122  
Rozpočtovou změnu č. 6/2017 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Jindřichem Luňákem jako příjemcem ve 
výši 100.000 Kč na pořádání akce Babí léto na Kyselce 2017, která se bude konat 
16.09.2017. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
123  
Rozpočtovou změnu č. 7/2017 – převody finančních prostředků ve výši 15.163.000 Kč z roku 
2016 do roku 2017 na plnění smluvních závazků z roku 2016 odboru nemovitostí a investic 
z přebytku hospodaření. 
 
124  
Rozpočtovou změnu č. 11/2017 – převod finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 615.000 Kč v rámci projektu Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání na Bílinsku. 
 
125  
Rozpočtovou změnu č. 12/2017 – převod finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 1.744.000 Kč v rámci projektu Dětské kluby při 
základních školách v Bílině. 
 
126  
Převod nevyužitých volných finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území města 
Bíliny ve výši 5.900.000 Kč na základní běžný účet města Bíliny. 
 
127  
Rozdělení finančních prostředků sportovním spolkům na činnost v roce 2017, dle Programu 
podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina, na který je v rozpočtu města 
vyčleněna částka 6.700.000 Kč. Zároveň doporučuje schválit uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a těmito 
sportovními spolky jako příjemci na podporu činnosti v roce 2017:  
a) Atletický klub Bílina ve výši 1.060.000 Kč,  
b) ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Bílina ve výši 30.000 Kč,  
c) Draci Bílina, z. s., ve výši 1.350.000 Kč,  
d) Foosball Severní Čechy, z. s., ve výši 15.000 Kč,  
e) Fotbalový klub Bílina, z. s., ve výši 1.350.000 Kč,  
f) Klub rybolovné techniky Bílina, z. s., ve výši 80.000 Kč,  
g) LAWEN TENIS KLUB Bílina, z. „s., ve výši 270.000 Kč,  
h) MOTOKLUB Bílina, z. s., ve výši 80.000 Kč,  
i) P.S. AVZO TSČ ČR - Bílina ve výši 20.000 Kč,  
j) „PRO-AKTIV“, z. s., ve výši 70.000 Kč,  
k) „SanDoMon Bílina", z. s., ve výši 40.000 Kč,  
l) SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA, z. s., ve výši 250.000 Kč,  
m) SK Bílina, z. s., ve výši 335.000 Kč,  
n) SK FAVORIT Bílina, z. s., ve výši 20.000 Kč,  
o) SK HC Draci Bílina, z. s., ve výši 1.000.000 Kč,  
p) SK Velosport team Bílina, z. s., ve výši 30.000 Kč,  
q) Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., ve výši 300.000 Kč,  
r) Sportovní kuželkářský klub Bílina, z. s., ve výši 100.000 Kč,  
s) Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Lidická Bílina, pobočný spolek, ve výši 120.000 Kč,  
t) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL, BÍLINA, ve výši 165.000 Kč.  
Podpisem smluv doporučuje pověřit starostu města. 
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128  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako kupujícím a manželi Bc. Petrem 
a Milanou Tunkovými jako prodávajícími, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 
2085/1 o výměře 2 486 k. ú. Bílina včetně stavby komunikace za nabídnutou kupní cenu  
1.888.232 Kč a bezúplatný převod veřejného osvětlení do majetku města. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. Zároveň doporučuje pověřit zástupce Městských 
technických služeb, zástupce odboru nemovitostí a investic a právního zástupce města 
převzetím předmětu smlouvy. 
 
129  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a panem Petrem Jakubcem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/192 o výměře 23 m2 k. ú. 
Chudeřice u Bíliny za kupní cenu vycházející z cenové mapy stavebních pozemků 90 Kč/m2, 
tj. 2.070 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
130  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 966.400 Kč na zabezpečení 
lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2017 do 
31.12.2017 mezi městem Bílina jako poskytovatelem dotace a společností Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit 1. místostarostku města pro věci neinvestiční. 
 
131  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.660.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, jako příjemcem, na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2017. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
132  
Změnu uliční čáry ulice Na Výsluní od křižovatky pozemků p. č. 2085/1, 2085/5, 2085/14, 
2085/15, 2085/17, 2085/18, 2085/19, 2085/20, 2085/21, 2085/22 a 2085/25 z důvodu 
výstavby nových rodinných domů v této lokalitě. 
 
133  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a společností ČEZ 
Teplárenská, a. s., Bezručova 2212, Říčany jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemku p. č. 1727/50 o výměře 695 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu vycházející z cenové 
mapy stavebních pozemků 130 Kč/m2, tj. 90.350 Kč, s podmínkou předkupního práva pro 
město. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
134  
Jednací řád Zastupitelstva města Bíliny, dle návrhu předloženého tajemníkem městského 
úřadu, s účinností dnem schválení. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vydat  
 
 
135  
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných 
městem Bílina, dle varianty č. 2, která stanoví jednu spádovou oblast pro všechny školky. 
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IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zrušit 
 
 
136  
Pravidla k poskytování a používání účelových finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení 
na území města Bíliny a směrnice č. 7/2016 MěÚ Bílina o systému kontroly účelu čerpání 
finančních prostředků u zápůjček poskytovaných z Fondu rozvoje bydlení.  
 
137  
Poskytování zápůjček finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území města Bíliny. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
138  
Ponechání připsaných finančních prostředků ze splátek zápůjček z fondu rozvoje bydlení 
v následujících letech 2017-2021 na účtu Fondu rozvoje bydlení na území města Bíliny. 
 
139  
Legislativní změnu položek rozpočtu na rok 2017 – příjmová část rozpočtu – daňové příjmy. 
Od 01.01.2017 jsou zrušeny položky č. 1351, 1355 a jsou nahrazeny položkami rozpočtové 
skladby č. 1382,1383. 
 
140  
Přehled docházky jednotlivých členů na zasedáních Zastupitelstva města Bíliny v roce 2015 
a 2016. 
 

XI. bere na vědomí 
 
141  
Plnění úkolů ze zápisu rady města ze 17.01.2017. 
 
142  
Zápisy z komise pro bezpečnost a prevenci kriminality ze 04.05.,14.09.,19.10. a 07.12.2016. 
 
143  
Výroční zprávu Městského úřadu Bílina o poskytování informací za rok 2016, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
144  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za rok 2016. 
 
145  
Informace vedoucího odboru dopravy, týkající se doručených dopisů ze strany Ministerstva 
dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR ve věci obchvatu města Bílina a zúžení 
a vybudování bezpečnostního ostrůvku na komunikaci I/13 v blízkosti fotbalového hřiště. 
 
146  
Žádost pana Jana Šámala o poskytnutí příspěvku na sanaci objektu Husitská bašta. 
 
147  
Rozpis státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón pro rok 2017. 
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148  
Žádost manželů Tapšíkových o prodej pozemku p. č. 1980/1 k. ú. Bílina. 
 
149  
Rozpis zájezdů pro občany města Bíliny v roce 2017 včetně navrhované ceny jízdného. 
 
150  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 09.01.2017 a 25.01.2017. 
 
151  
Informaci vedoucí odboru správního a vnitřních věcí o postupu výměny poškozených či 
nečitelných cedulí s názvy ulic. 
 
152  
Informaci sdružení Lungta o 58. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a zároveň 
rozhodla o nepřipojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 
 
153  
Splnění usnesení rady města č. 763 z 19.07.2016, kterým bylo vedení města uloženo vyvolat 
jednání se zástupci Římskokatolické církve – arciděkanství Bílina o podmínkách užívání 
části pozemku p. č. 131 k. ú. Bílina, který slouží jako průchod pro veřejnost. 

 
 
 

 

RADA MĚSTA 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v likvidaci  
 

I. schvaluje  
 
 
154  
Uzavření dohody o narovnání mezi společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r .o., 
v likvidaci, a paní Jitkou Šubrtovou, dle návrhu předloženého právním zástupcem města, 
s úpravami dle požadavků právní zástupkyně paní Šubrtové, zaslané e-mailem 11.01.2017. 
Podpisem dohody pověřuje likvidátorku společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r.    
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 

 


