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

 
Usnesení z 1. schůze v roce 2009, konané dne 7. ledna 2009  

 
 

Usnesení s termínem č.: 
33 Taj.    12. 01.  
34 Taj.    16. 01.  
1251 Taj. (OŠaK)  21. 01.  
1253 Taj. (ONI)  21. 01.  
1254 Taj. (ONI)  21. 01.  
1303 Taj. (ONI)  21. 01.  
1309 Taj. (ONI)  21. 01.  
1310 Taj. (ONI)  21. 01.  
26 Taj.   21. 01.  

941 ONI   31. 01.  
523 Taj. (ŠaK)  31. 01.  
1266 Taj. (FO)  04. 02. 
1 Taj.    04. 02. 
2 Taj.    18. 02.  
1286 Taj. (s.r.o.)  31. 03.  
3 Taj.    31. 03.  
1109 MTSB  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.: 1252 

 

 
 

RADA MĚSTA 

 
I. ukládá 

 
1  
Tajemníkovi městského úřadu kontaktovat předsedkyni finančního výboru za účelem 
posouzení nabídek na uložení volných finančních prostředků města a výsledek předložit na 
únorovém zasedání zastupitelstva města.    Taj. – 04. 02.  
 
2  
Tajemníkovi městského úřadu svolat schůzku se zástupci organizačních složek za účelem 
projednání možnosti provozování institutu veřejné služby v těchto složkách.  
        Taj. – 18. 02.  
3  
Tajemníkovi městského úřadu prověřit možnosti zřízení městského interního televizního 
vysílání.        Taj. – 31. 03.  
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II. schvaluje  
 

4  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, o velikosti 1 + 2, Tyršova ul. 320/10, kategorie 
„rozjezdový“ s panem Petrem Károu, a to na dobu určitou jednoho roku.  
 
5  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17, o velikosti 1 + 2, Tyršova ul. 320/10, kategorie 
„rozjezdový“ s paní Reginou Šípovou, a to na dobu určitou jednoho roku.  
  
6  
Žádost pana Oskara Böhma o výměnu bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou službou.   
 
7  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a firmou ČBS – Sever, s.r.o. Sulejovice na pronájem 
nebytových prostor v objektu Lázní Kyselka, Reusseově ul., Zátiší II, o celkové výměře 34,50 
m2 za účelem provozování kanceláře bezpečnostní agentury, s účinností od 1. 1. 2009 do 31. 
12. 2009, za cenu dle Směrnice MěÚ Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
8  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi městem Bílina a společností Člověk 
v tísni, o. p. s., na pavilon č. 5, bývalé ZŠ Teplické Předměstí, k realizaci sociálních služeb a 
vzdělávacích aktivit dětí a mládeže, s určením úhrady služeb spojených s užíváním těchto 
prostor, s účinností od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
9  
Opětovné zveřejnění pronájmu nebytových prostor na Litoměřické ul. č. 6, o výměře 
38,50 m2 v objektu bývalého pivovaru (levá část) za cenu 224 Kč/m2/rok (výjimka ze 
směrnice nájemného). 
 
10  
Organizační schéma Města Bíliny platné od 1. ledna 2009.  
 

III. zamítá 
 

11  
Žádost pana MUDr. Josefa Chudáčka, ředitele Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., o 
navýšení rozpočtu (plánu investic) na rok 2009 o částku 190.000 Kč na financování průběžné 
výměny linolea v prostorách Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., v Bílině. Výměna 
bude prováděna po nutných opravách elektroinstalace.  
 
 

IV. zřizuje 
 

12  
V rámci své působnosti institut veřejné služby, a to od 1. 3. 2009.  
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V. odvolává 
 

13  
Mgr. Zdeňku Hanzlíkovou z hodnotící komise na vlastní žádost z důvodu dezinformací 
uvedených po 18. listopadu 2008 na internetových stránkách iTeplice a v rozhlasových 
relacích a následně na jednání zastupitelstva města dne 11. prosince 2008 a na schůzi rady 
města dne 17. prosince 2008.  
 

 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 

14  
Uzavření dodatku č. 6 k dohodě o podmínkách vzájemné spolupráce při poskytování 
sociálních služeb mezi městem Bílina a Občanským sdružením Most k naději. Předmětem 
dodatku je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 285.000 Kč na zajištění projektu „Asistent 
terénního programu na rok 2009“. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu města. 
 
15  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a Občanským sdružením Most k naději. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100.000 Kč na zajištění služeb 
„Lindy duševní tísně“. Podpisem darovací smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
16  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., 
o podmínkách provozování ambulantní pohotovostní péče v Bílině v roce 2009. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
17  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Ústeckým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace 
na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče ve spádové oblasti města Bílina v roce 2009. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
18  
Záměr přijetí finančního daru od Severočeských dolů, a. s., Chomutov, na zakoupení vozidla 
VeA NISSAN Double CAP pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Bílina, ve výši 
69 351,25 Kč.  

 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t  
 
 
19  
Rozhodnutí o prominutí odvodu zadržených prostředků ve výši 4.629 Kč a doměření penále 
organizaci AVZO Sportovní střelba Bílina, v souladu s odst. 6) § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech v platném znění.  
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VIII. bere na vědomí 
 
 

20  
Poděkování Mgr. Jiřího Kráčalíka, jednatele CK Turistika a Hory, s. r. o., ředitele 
Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, ředitelce KC Kaskáda, Bc. Ingrid Skopcové, za 
organizaci outdoorového festivalu v Bílině.  
 
21  
Zápis ze sociálně zdravotní komise ze dne 17. prosince 2008.  
 
22  
Informaci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví o možnosti zřízení institutu veřejné 
služby, viz usnesení č. 12. 
 
23  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o špatném technickém stavu 
elektroinstalace v prostorách Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o.  
 
24  
Splnění usnesení č. 1252/2008, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo zajistit 
obecné právní vyjádření k uzavírání výpůjček.  
 
25  
Návrh pana Františka Libovického na zřízení městského televizního vysílání, viz usnesení č. 3. 
 
26  
Návrh Mgr. Zdeňky Hanzlíkové, členky rady města, na úpravu Jednacího řádu Rady města 
Bíliny s tím, že ukládá tajemníkovi městského úřadu shromažďovat nejpozději do 12. ledna 
2009 návrhy jednotlivých členů rady a kompletní materiál předložit na jednání rady města 
dne 21. ledna 2009.        Taj. – 21. 01.  
 
27  
Návrh Mgr. Zdeňky Hanzlíkové, členky rady města, na úpravu Organizačního řádu Městského 
úřadu Bílina s tím, že kompletní materiál bude předložen na schůzi rady města dne 4. února 
2009.            

 
IX. stahuje z programu 

 
 
28  
Materiál č. 7 – přijetí daru od H. P. M. Servis, s. r. o., na akci Belinensis 2008. Materiál bude 
doplněn a předložen na další schůzi rady města.     
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RADA MĚSTA 
 

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

r. o. 

 
 

I. schvaluje 
 
29  
Vymezení kompetencí rady města v právním postavení jediného společníka při výkonu 
působnosti valné hromady společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina s. r. o. ve smyslu 
§ 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, následovně:  
Jednatel společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina s. r. o. je povinen radě města 
předkládat ke schválení: 
- organizační strukturu společnosti (včetně všech jejích změn), 
- mzdový předpis společnosti (včetně všech jeho změn), 
- ceníky služeb společnosti (včetně všech jejich změn), 
- další dokumenty stanovené obecně závaznými právními předpisy příp. zakladatelskou 

listinou společnosti. 
Jednatel společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina s. r. o. je povinen radě města 
předkládat na vědomí: 
- pololetního rozbor hospodaření  
 
30  
Organizační strukturu společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina s. r. o., platnou od 
1. ledna 2009.  
 
31  
Mzdový předpis společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina s. r. o., platný od 1. ledna 
2009. 
 
 

II. stahuje z programu  
 
 
32  
Materiál č. 16 – rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. – smlouva o výkonu funkce jednatele 
a člena dozorčí rady s tím, že nejpozději do pondělí 12. ledna 2009 budou zasílány 
připomínky jednotlivých členů rady města tajemníkovi městského úřadu. Zpracovaný 
materiál bude předložen na příští schůzi rady města.  
 
 
 

III. ukládá  
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33  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit, aby nejpozději do 12. 01. 2009 bylo v zákonem 
předepsané formě vyhotoveno rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné 
hromady společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., ve smyslu rozhodnutí rady 
města podle bodu 29, 30 a 31 tohoto usnesení. Podpisem rozhodnutí pověřuje rada města 
starostu města.       Taj. – 12. 01.  
 
34  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit, aby nejpozději do 16. 01. 2009 bylo doručeno 
rozhodnutí jediného společníka podle bodu 33 tohoto usnesení jednateli a dozorčí radě 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o.  Taj. – 16. 01.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 
 


