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R  A  D  A    M  Ě  S  T  A    B  Í  L  I  N  Y  

 

Usnesení z 3. schůze v roce 2009, konané dne 4. února 2009  
 
 

Usnesení s termínem č.: 
2 Taj.    18. 02.  
86 Taj. (ONI)  18. 02.  
93 Taj. (ONI)  04. 03.  
92 Taj. (ONI)  18. 03. 
1286 Taj. (s.r.o.)  31. 03.  

3 Taj.    31. 03.  
523 Taj. (ŠaK)  31. 03.  
1109 MTSB  30. 06. 
72 Taj. (SÚ)  30. 06.   

 
Trvalá usnesení č.: 
607/03  MTSB  měsíčně předkládat vyhodnocení skládky Chotovenka  
1142/03 ONI  prověřit před podpisem nájemní smlouvy, zda-li není žadatel dlužníkem 

179/04  OŽP  při hromadném kácení stromů informovat radu města  
2/06  SÚ  provádět 1x za rok kontrolu estet. udržování plotů v sídlišti SHD 
326/06   taj.,TS,MěP  čtvrtletně předkládat přehled o uhrazených platbách od 50 000 Kč 

273/07  MTSB  postupně nahrazovat litinové kanalizační vpustě tvrzeným plastem 

274/07 MěP  kontrola dopr. značení u ZŠ na PP I, z důvodu ničení chodníků vozidly 

1045/07 taj. (VO) postupně doplňovat pasportizaci, včetně propojení s odbory a org. 
1087/07 taj. (ŠaK) čtvrtletně předkládat přehled čerpání všech fondů přísp. organizací 

1088/07 taj. (ONI) pololetně předkládat přehled energ. nákl. v pavilonech 1 a 5 na TP 

 
Splněná usnesení č.: 941, 1, 35 

 

 
 

RADA MĚSTA 

 
I. ukládá 

 
 
92  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zahájením 
přípravy realizace rekonstrukce veřejného osvětlení lokality „Důlní“.  
        Taj. (ONI) – 18. 03.  
93  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním 
projektové dokumentace, která bude obsahovat přepočet výkonů topných těles v ZŠ Lidická. 

        Taj. (ONI) – 04. 03. 

 
II. schvaluje 

 
94  
Záměr uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a Hipodromem Most, a. s., 
ve výši 50.000 Kč, na dostihový den „Českomoravská cena“, který se koná dne 17. října 2009.  
95  
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Záměr uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina s paní Miluší Hojdovou – jednatelkou 
Českého svazu bojovníků za svobodu ZO Bílina, ve výši 3.000 Kč. Finanční dar bude využit na 
činnost organizace.  
 
96  
Žádost společnosti Bau – Geo, s. r. o., odštěpný závod Skalice 468, 471 17 Skalice u České 
Lípy o udělení souhlasu se vstupem na pozemek p. č. 1951 k. ú. Bílina, za účelem provedení 
likvidace vrtu č. BJ – 5 0P.  
 
97  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Alenou Luptákovou na byt č. 4, o velikosti 1 + 2, 
ul. 5. května 268, na dobu určitou jednoho roku.  
 
98  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Jitkou Netrvalovou na byt č. 3, o velikosti 1 + 2, ul. 5. května 
271, na dobu určitou jednoho roku.  
 
99  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Lenkou Štilipovou na byt č. 41, o velikosti 1 + 3, ul. Za 
Chlumem 751, na dobu určitou jednoho roku.  
 
100  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Miluší Konrádovou na byt č. 3, o velikosti 0 + 1, ul. Mírové 
náměstí 47, po uvolnění stávajícím nájemníkem, na dobu určitou jednoho roku.  
 
101  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Ladislavou Petříkovou na byt č. 1, o velikosti 0 + 2, 
ul. Mírové náměstí 48, na dobu určitou 1 roku.  
 
102  
Ukončení nájemní smlouvy s panem Petrem Chlapcem z pronájmu nebytových prostor o 
výměře 26,90 m2 v I NP, ul. M. Švabinského č. 831 – hodinářství, dohodou k datu 31. 3. 2009.  
 
103  
Úpravu Organizačního řádu Městského úřadu Bílina, dle návrhu předloženého tajemníkem 
městského úřadu, s účinností od 1. února 2009. Zároveň schvaluje Organizační schéma 
Městského úřadu Bílina, s účinností od 1. února 2009.  
 
104  
Žádost občanského sdružení LUNGTA o vyvěšení tibetské vlajky na budovu městského úřadu 
dne 10. března 2009, u příležitosti 50. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.  
 
105  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 523/2008, kterým bylo tajemníkovi uloženo předložit 
vedení městského hřbitova seznam historicky důležitých osob pro město Bílina s tím, že o 
případném rušení hrobu na městském hřbitově některé z těchto osob, bude rada města 
informována, a to do 31. března 2009.  
106  
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Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene spočívající ve strpění 
umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (kabel AYKY 2400 mm2 a pilíř 
rozpojovací skříně nízkého napětí). Předmětem smlouvy je umístění věcného břemene na 
část parcely č. 1932/1, 1941/4 a 1951 vše k. ú. Bílina v předpokládaném rozsahu 235 m 
délkových + 0,5 m2.  Věcné břemeno bude zřízeno za předpokládanou finanční náhradu ve 
výši 1.000 Kč bez 19 % DPH.   Smlouva se uzavírá mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako stranou budoucí oprávněnou z věcného 
břemene a Městem Bílinou jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene.  Zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.   
 
107  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene spočívající ve strpění 
umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (umístění zemního kabelového 
vedení NN). Předmětem smlouvy je umístění věcného břemene na část parcely č. 1958/1 a 
1759/15 vše k. ú. Bílina v předpokládaném rozsahu 50 m2.  Věcné břemeno bude zřízeno za 
předpokládanou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč bez 19 % DPH.   Smlouva se uzavírá mezi 
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako 
stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene a Městem Bílinou jako stranou budoucí 
povinnou z věcného břemene.  Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
 

III. zamítá 
 
108  
Žádost paní Moniky Tokárové a pana Roberta Karchňáka o uzavření nájemní smlouvy na byt 
v Azylovém domě, z důvodu dluhů.  
 
 

IV. jmenuje 
 
109  
Pana Pavla Bártu členem komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost.  
 
110  
Paní Veroniku Ježkovou členkou správní rady společnosti Muzeum Bílina, o. p. s., a Mgr. 
Vladimíru Hazdrovou členkou dozorčí rady společnosti Muzeum Bílina, o. p. s., s účinností od 
1. března 2009. 
 

V. rozhodla 
 
111  
Zrušit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „ZŠ Lidická 
Bílina – výměna radiátorů“.  
 
112  
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Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Provádění 
zednických a obkladačských prací dle pokynů“ na objektech ve správě města je nabídka firmy 
Žejdlík Josef Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy  Arpáš Petr, s. r. o., Bílina.  
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
 
113  
Unesení zastupitelstva města č. 311 ze dne 11. prosince 2008, kterým byl schválen záměr 
prodeje parcely č. 85/1 o výměře 577 m2 k. ú. Bílina, čp. 38, ul. Komenského, Bílina a budov 
bez čp/če stojících na části parcely č. 85/1 o výměře cca 220 m2 k. ú. Bílina za cenu obvyklou, 
která činí 2.750.000 Kč, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí, viz usnesení 
č. 122. 
 
114  
Usnesení zastupitelstva města č. 197 ze dne 4. září 2008, kterým byl schválen záměr prodeje 
objektu bez čp/če s parcelou č. 1729/2  o výměře 43 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
viz usnesení č. 121. 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
115  
Zakoupení pracovního vozidla Multicar 26 se slevou pro potřeby Městských technických 
služeb Bílina s tím, že splátky budou hrazeny z prostředků městských technických služeb. 
 
116  
Rozpočet města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2009 v této výši: 

Celkové příjmy ve výši:                238.626.000 Kč 
Financování ve výši:                     112.575.000 Kč 
Celkové výdaje ve výši:                351.201.000 Kč 

 
117  
Žádost paní Marty Klicmanové a pana Petra Nájemníka o půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro 
rok 2009. Zároveň doporučuje neschválit žádost pana Miroslava Šíra, na základě usnesení 
zastupitelstva města č. 285, ze dne 23. října 2008.  
 
118  
Záměr prodeje parcely č. 269/319 o výměře 195 m2 a části parcely č. 269/185 o výměře cca 
500 m2 obě k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2, s tím, že si žadatelé nechají na vlastní 
náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku.  
 
119  
Záměr prodeje části parcely č. 1194/1 o výměře cca 770 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m2.   
 
120  
Záměr prodeje pozemků p. č. 555/2, 556, 557, 558 a 559.  
121  



Usnesení RM ze dne 4. února 2009    5 

 

Záměr prodeje objektu bez čp/če s parcelou č. 1729/2 o výměře 43 m2 k. ú. Bílina, za cenu 
30.000 Kč.  
 
122  
Záměr prodeje parcely č. 85/1 o výměře 577 m2 k. ú. Bílina, čp. 38, ul. Komenského, Bílina 
a budov bez čp/če stojících na části parcely č. 85/1 o výměře cca 220 m2 k. ú. Bílina:  

a) za cenu obvyklou, která činí 2.750.000 Kč, navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitostí, 

b) za cenu sníženou.    
 
123  
Prodej parcely č. 927/46 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 2.420 Kč. 
Kupujícím je pan František Beneš, bytem v Bílině, Sídliště Za Chlumem 781. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
124  
Prodej parcely č. 269/139 o výměře 57 m2 a parcely č. 341/23 o výměře 175 m2 obě k. ú. 
Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2, tj. 41 760 Kč. Kupujícími jsou Zdeněk a Marijka Kopřivovi, 
bytem v Bílině, Zahradní 310. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
125  
Uzavření směnné smlouvy mezi Městem Bílinou a sportovním klubem SK SIAD Bílina, se 
sídlem v Bílině, Komenského 41/6. Předmětem směny jsou nemovitosti v k. ú. Bílina -  p. č. 
563/17 o výměře 13 m2, p. č. 580/1 o výměře 131 m2, p. č. 581/3 o výměře 18 m2, p. č. 579/1  
o výměře 264 m2 včetně objektu čp. 69. Zároveň souhlasí s podmínkami uvedenými ve 
smlouvě.  Podpisem směnné smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
126  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení paní Danuši 
Didykové za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
Poplatek z prodlení před zmírněním činí 306.366 Kč, po zmírnění by činil 31.400 Kč.  
 
127  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení paní Marii 
Charvátové za opožděně uhrazené dlužné nájemné a již uhrazený poplatek z prodlení 
nevracet. 
Poplatek z prodlení před zmírněním – zbylá část činí 109.156 Kč, po zmírnění by činil 
14.575 Kč.  
 
128  
Projektový záměr na konání jubilejního 10. ročníku o pohár ředitele Městské policie Bílina 
s uplatněním v dotačním programu CÍL 3 příhraniční spolupráce – malé projekty, s 15 % 
podílem města na financování projektu.  
 
129  
Navýšení počtu městských strážníků o pět a zároveň pověřuje starostu a místostarostu 
města jednáním o posílení počtu státních strážníků s ministrem vnitra. 
130  
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Uzavření smlouvy o nájmu nemovitých věcí mezi Bílinskými lázněmi, o. p. s., a Via Vitae, 
o. p. s., v předloženém znění. Předmětem smlouvy jsou budovy a pozemky v areálu Lázní 
Kyselka.  
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
 
131  
Ponechat v platnosti obecně závaznou vyhlášku města č. 12/2007 o umisťování a době 
provozu výherních hracích automatů a obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2008, kterou se 
obecně závazná vyhláška města č. 12/2007 upravuje.  
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
132  
Žádost pana Miroslava Turka o pronajmutí části sběrného dvora v areálu kasáren.  
 
133  
Žádost Mgr. Ivany Svobodové, ředitelky ZŠ Lidická, o zřízení odloučeného pracoviště 
ZŠ Lidická v budově v ul. Vrchlického č. p. 270.  
 
134  
Žádost pana Jana Šámala a společnosti AUTODÍLY RYCHLOSERVIS BÍLINA, s. r. o., o prodej 
parcely č. 85/1 o výměře 577 m2 k. ú. Bílina, čp. 38, ul. Komenského, Bílina a budov bez čp/če 
stojících na parcele č. 85/1 k. ú. Bílina.  
 
135  
Žádost pana Františka Lehkého o prodej části parcely č. 1683/96 o výměře cca 4 000 m2 k. ú. 
Bílina vzhledem ke schválenému územnímu plánu s tím, že doporučuje uložit tajemníkovi 
městského úřadu předložit do dubnového zasedání zastupitelstva města záměr využití těchto 
pozemků.  
 

X. předkládá zastupitelstvu města k projednání 
 
136  
Materiál č. 83 – návrh na zhodnocení volných finančních prostředků města.  

 
 XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí  
 
 

137  
Zprávu o činnosti pobočky společnosti Člověk v tísni, o. p. s., v Bílině, za rok 2007.  
 
138  
Zprávu odboru nemovitostí a investic k přípravě podání projektové žádosti na Ministerstvo 
kultury ČR na rekonstrukci střechy pivovaru a zabezpečení objektu.  
139  
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Zprávu odboru nemovitostí a investic o stavu příprav projektu Revitalizace Zámeckého 
pivovaru pro uplatnění v programu „CÍL 3“.  
 
140  
Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.   
 
141  
Plnění trvalého usnesení zastupitelstva města č. 272/2006, kterým je tajemníkovi městského 
úřadu uloženo předkládat na každém zasedání zastupitelstva města přehled podaných 
žádostí o dotační tituly a jejich úspěšnost.  
 
142  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 300, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo připravit do příštího zasedání zastupitelstva města materiál na zanechání nebo 
zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 12/2007 o umisťování a době provozu výherních 
hracích přístrojů v územním obvodu města Bílina, viz usnesení č. 131. 
 
143  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 301 ze dne 11. prosince 2008, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo zajistit vytvoření portálu na internetových stránkách 
města Bíliny, na kterém budou shromažďovány veškeré materiály předkládané do jednání 
rady města a tento portál zabezpečeným způsobem zpřístupnit pro potřeby zastupitelů 
města s tím, že návrh na úpravu Jednacího řádu Rady města Bíliny v tomto smyslu nebyl 
radou města schválen.  
 
144  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 302 ze dne 11. prosince 2008, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo zajistit pořizování audiozáznamů z jednání rady města 
a za podmínek uvedených v jednacím řádu rady města umožnit přehrávání těchto 
audiozáznamů pro potřeby zastupitelů města. Zároveň bylo tajemníkovi městského úřadu 
pořízené audiozáznamy řádně archivovat; a splnění usnesení zastupitelstva města č. 303 ze 
dne 11. prosince 2008, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo připravit a radě 
města předložit návrh úprav jednacího řádu rady města, kterým bude definován způsob 
pořizování a přehrávání audiozáznamů z jednání rady města, pro potřeby zastupitelů města 
s tím, že návrh na úpravu Jednacího řádu Rady města Bíliny v tomto smyslu nebyl radou 
města schválen.  
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města stáhnout z programu 
 
145  
Záměr prodeje parcely č. 1070 o výměře 81 m2 a parcely č. 1075 o výměře 224 m2, obě k. ú. 
Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2 s tím, že doporučuje uložit tajemníkovi městského úřadu 
předložit na dalším zasedání zastupitelstva města návrh na využití celého pozemku, včetně 
garáží. 
146  
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Prodej parcely č. 2273 o výměře 2 893 m2 k. ú. Bílina společnosti IMPULS-Leasing-Delta 
Immobilien, s. r. o., se sídlem v Praze, Dlouhá 708/26 do doby prokázání vlastnictví budovy 
čp. 380 s parcelou č. 2267/2, budovy bez čp/če s parcelou č. 2267/3 a budovy bez čp/če 
s parcelou č. 2267/4.   

 
 

XIII. bere na vědomí 
 
147  
Přehled uhrazených plateb Městskými technickými službami Bílina, od 50.000 Kč, za 
IV. čtvrtletí 2008.  
 
148  
Výroční zprávu o činnosti Muzea Bílina, o. p. s., za rok 2008 a zároveň bere na vědomí 
odstoupení členky správní rady ing. Jaroslavy Mrázové a členky dozorčí rady Veroniky 
Ježkové k 28. 2. 2009. 
  
149  
Poděkování slečny Martiny Tuháčkové a Klubu přátel krušnohorské železnice za poskytnutí 
finančních příspěvků.  
 
150  
Žádost společnosti SEVER Plus, s. r. o., o koupi bytového domu čp. 751 v Sídlišti Za Chlumem, 
Bílina.  
 
151  
Informaci vedoucího stavebního úřadu o stavebně-technickém stavu proluky v ulici Pražská, 
a zároveň bere na vědomí splnění usnesení č. 35/2009 ze dne 21. ledna 2009, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit vedoucího stavebního úřadu zpracováním 
materiálu ohledně zabezpečení stráně u Masarykovy výšiny, viz usnesení č. 120. 
 
152  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o předpokládaném postupu prací při 
zajišťování akce před započetím vlastní přestavby prostor původního objektu v ul. Vrchlická 
na výstavní síň.  
 
153  
„Realizační dokument“ pro řízení projektů v programu přeshraniční spolupráce CÍL 3, 
předložený odborem nemovitostí a investic.  
 
154  
Zápis z lázeňské komise ze dne 21. ledna 2009.  
 
155  
Plnění trvalého usnesení č. 607/2003 – informaci ředitelky Městských technických služeb 
Bílina o hospodaření na skládce Chotovenka-pískovna za rok 2008.  
156  
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Splnění usnesení č. 941/2008 ze dne 1. října 2008, kterým bylo uloženo odboru nemovitostí 
a investic ve spolupráci s technickými službami připravit návrh na řešení (rekonstrukci) 
veřejného osvětlení ve městě, viz usnesení č. 92. 
 
157  
Splnění usnesení č. 1/2009 ze dne 7. ledna 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo kontaktovat předsedkyni finančního výboru za účelem posouzení nabídek na uložení 
volných finančních prostředků města.  
 
 

XIV. stahuje z programu 
 
158  
Materiál č. 58 – navýšení rozpočtu z Programu podpory společenských a zájmových 
organizací s tím, že jednotlivé žádosti budou znovu projednány v komisi pro školství, kulturu 
a sport a následně bude materiál znovu předložen k projednání radě města.  
 
159  
Materiál č. 62 – uzavření smluv o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury a literární 
fond s tím, že materiál bude doplněn a znovu předložen radě města k projednání.  
 

 
 

RADA MĚSTA 
 

 v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina s. r. o. 

 

I. ukládá 
 
160  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit, aby nejpozději do 9. února 2009 byla rozhodnutí 
jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., doručena jednateli společnosti a dozorčí radě společnosti.  
         Taj. – 09. 02.  

 

II. revokuje 
 
161  
Usnesení č. 91/2009 ze dne 21. ledna 2009, kterým byl schválen záměr uzavření smlouvy 
o výpůjčce nemovité věci mezi městem Bílina a SK SIAD Bílina na fotbalové hřiště s umělým 
povrchem. Zároveň bylo uloženo jednateli společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 
s. r. o., zpracovat dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu movitých a nemovitých věcí ze dne 
2. ledna 2009, jehož předmětem bude vyjmutí fotbalového hřiště s umělým povrchem z této 
smlouvy a připravit zveřejnění výpůjčky fotbalového hřiště s umělým povrchem a vše 
předložit na příští schůzi rady města ke schválení; viz usnesení č. 163. 
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III. schvaluje 
 
 
162  
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu movitých a nemovitých věcí ze dne 2. ledna 2009, 
uzavřené mezi městem Bílina a Rekreačním a sportovním zařízením Bílina, s. r. o. Předmětem 
dodatku je úprava čl. IV. odst. 1) a čl. V odst. 2), s účinností od 1. února 2009. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města.  
 
163  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Rekreačním a sportovní zařízením Bílina, s. r. o., a SK SIAD 
Bílina, dle návrhu a připomínek Mgr. Radomíra Johanny. Předmětem výpůjčky je fotbalové 
hřiště s umělým povrchem.  
 
164  
Vypsání výběrového řízení společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., na akci 
„Užitkové vozidlo pro Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o.“, dle směrnice č. 04/2007 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina.  
 
165  
Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., jehož předmětem je schválení smlouvy o výkonu funkce 
jednatele společnosti – Mgr. Jana Davignona, s účinností od 2. ledna 2009, s úpravami 
navrženými členy rady města. Podpisem rozhodnutí jediného společníka při výkonu 
působnosti valné hromady společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., pověřuje 
starostu města.  

 
166  
Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., jehož předmětem je schválení smlouvy o výkonu funkce 
člena dozorčí rady – pana Pavla Prchala, pana Zdeňka Rendla a pana Václava Mojžíše, 
s účinností od 2. ledna 2009, s úpravou navrženou členy rady města. Podpisem rozhodnutí 
jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., pověřuje starostu města.  
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek  
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města  

 


