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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 23. schůze v roce 2009,  
konané v mimořádném termínu dne 23. listopadu 2009 

 
 
Usnesení s termínem č.: 
1132 taj. (ONI) 01. 12.  
1277 taj. (OD) 02. 12.  
1278 taj. (OŠaK) 02. 12.   
1279 taj. (ONI) 02. 12.  
1323 MěP, taj. 02. 12.  

1091 taj.  16. 12.   
72 taj. (SÚ) 31. 12. 
1320 taj. (ONI) 01/2010 

1126 taj.(ONI, SÚ) 04/2010 

 
Trvalá usnesení: 
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. 
1046/07 OŽP  plnění plánu odpadového hospodářství 
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 
256/08  taj. (OŽP) čtvrtletně předkládat zprávu o kontrolách černých skládek 
 

 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. bere na vědomí 
 
 
1331  
Zprávu vedoucí odboru interního auditu o provedené mimořádné následné veřejnosprávní 
kontrole dodržování právních předpisů, účtování nákladů a výnosů, příjmů a výdajů v roce 
2009 u akcí Bořeň Mysteria Open Air a Rocková Bílina 2009, v příspěvkové organizaci KC 
Kaskáda Bílina, včetně dodatku č. 1.  
 
1332  
Materiály předložené v souvislosti s organizací akcí Bořeň Mysteria Open Air a Rocková Bílina 
2009. Jedná se o tyto materiály:  
- vyjádření paní Jany Martinákové, ekonomky KC Kaskáda Bílina, k vyúčtování uvedených 

akcí,  
- vyjádření právníků města ke smlouvám uzavřeným v souvislosti s uvedenými akcemi,  
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- zprávu o výsledku provedené kontroly zpracovanou Ing. Růženou Kittlovou – daňovou 
poradkyní města,  

- vyjádření občanského sdružení Bílina 2006 ke zprávě o výsledku provedené kontroly 
zpracované Ing. Růženou Kittlovou, na akci Bořeň Mysteria Open Air 2009,  

- informace a stanoviska Ing. Vladimíra Veselého k výše uvedeným akcím,  
- znalecký posudek z oboru písmoznalectví ve věci zjištění pravosti podpisů na smlouvách 

týkající se výše uvedených akcí,  
- čestné prohlášení pana Jana Beneše ohledně pravosti jeho podpisů na fakturách a 

smlouvách v rámci spolupráce mezi občanským sdružením Bílina 2006 a KC Kaskáda 
Bílina, v souvislosti s akcí Bořeň Mysteria Open Air, 

- zpráva odboru interního auditu Městského úřadu v Bílině o provedené mimořádné 
následné veřejnoprávní kontrole č. 18/2009 – dodržování právních předpisů, účtování 
nákladů a výnosů příjmů a výdajů v roce 2009 u výše uvedených akcí, včetně dodatku 
č. 1,  

- rozbor hospodaření KC Kaskáda Bílina za I., II. a III. čtvrtletí 2009, včetně komentáře a 
informace o zapojení rezervního fondu KC Kaskáda Bílina, 

- fotografie pořízené v KC Kaskáda Bílina, 
- pracovní smlouvu uzavřenou mezi KC Kaskáda Bílina a Bc. Ingrid Skopcovou, 
- vyjádření právníka města, Mgr. Radomíra Johanny, ke zprávám předloženým 

Ing. Kittlovou – daňovou poradkyní města a odborem interního auditu Městského úřadu 
v Bílině, ve smyslu porušení pracovních povinností. 

Na základě těchto materiálů rada města rozhodla, že ředitelka KC Kaskáda Bílina se dopustila 
závažného porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se 
k zaměstnancem vykonávané práci.  
 
 

II. ukládá 
 

1333  
Tajemníkovi městského úřadu, ve spolupráci s Mgr. Antonínem Moravcem, který byl dočasně 
pověřen řízením KC Kaskáda Bílina, zajistit realizaci těchto pracovněprávních kroků: podání 
výpovědi z pracovního poměru ředitelce KC Kaskáda Bílina, podle § 52 písm. g) zákoníku 
práce, v platném znění a následné převedení ředitelky KC Kaskáda Bílina na jinou práci (po 
dobu trvání výpovědní doby), podle § 41 odst. 2) písm. a) zákoníku práce, v platném znění. 
          Taj. (30. 11.) 
 

 
 
 
 
 

 
Roman Šebek 

místostarosta města 
Josef Horáček 

starosta města 
 


