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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 8. schůze v roce 2012, 
konané 11. dubna 2012 

 

Usnesení s termínem č.: 
33 star. (ONI) 30.04. 
327 taj.   02.05. 

189 taj., MTSB 30.05.  
194 taj.  30.05. 

     
 
Splněná usnesení č.: 193, 277, 326 
 
Trvalá usnesení č.: 
715/11  taj. k žádostem přísp. organizací města předkládat přehled zůstatků jejich fondů 

43/12  taj.  pronájmy a prodeje nemovitostí zveřejňovat v BZ a internetových stránkách  
   v případech, kdy nemovitost bude radou města určena, jako zvlášť významná. 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. ukládá 
 
327  
Tajemníkovi městského úřadu předložit počet žáků na ZŠ zřizovaných městem Bílina, včetně 
finančních prostředků obdržených z MŠMT na pokrytí učebních pomůcek pro rok 2012. 
          Taj. – 02.05. 
 

II. schvaluje 

 
328  
Rozpočtovou změnu  č. 38/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Arkádií, společností pro komplexní péči 
o zdravotně postižené jako příjemcem, na dopravu klientů se zdravotním omezením na 
lázeňský pobyt v Maďarsku – Harkány v termínu od 22.06.2012 do 01.07.2012. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.      
 
329  
Rozpočtovou změnu č. 44/2012 – navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem ve výši 30.000 Kč na 
exkurze, navýšení rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 25.000 Kč na cestovné a pronájem, navýšení 
rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 23.000 Kč na dopravu a vstupné a navýšení rozpočtu MŠ 
Švabinského výši 5.000 Kč na úhradu pořadu pro děti, vše z Programu podpory 
společenských a zájmových organizací ve městě Bílina. 
 
330  
Rozpočtovou změnu č. 45/2012 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 11.000 Kč na odpisy 
nově zakoupeného majetku v roce 2012 a zároveň schvaluje úpravu odpisového plánu ZŠ 
Lidická na rok 2012, dle návrhu předloženého ředitelkou školy. 
 
331  
Rozpočtovou změnu č. 46/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Bílinským gymnáziem, o. p. s., jako příjemcem ve výši 32.000 Kč na 
lyžařský výcvik 32 žáků z rezervy pro školy v přírodě. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
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332  
Uzavření dodatků ke smlouvám o dílo o pohotovostních službách odborných firem pro 
zajišťování havárií v objektech města Bíliny, s platností od 01.05.2012. Rada města zároveň 
schvaluje rozpočtovou změnu č. 47/2012 – přesun finančních prostředků v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 400.000 Kč pro pokrytí nákladů 
na výše uvedené služby. 
 
333  
Rozpočtovou změnu č. 48/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 995.000 Kč do údržby nebytového 
hospodářství. 
 
334  
Rozpočtovou změnu č. 49/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci „ZŠ Aléská – pavilon D, II. NP, dokončení 
dlažby“ ve výši 125.000 Kč. 
 
335  
Rozpočtovou změnu č. 50/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace ve výši 
50.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a občanským sdružením MOST 
K NADĚJI pro Linku duševní tísně na dokrytí finančních prostředků pro rok 2012. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.   
 
336  
Dodatečné přijetí finančních darů pro KC Kaskáda v celkové výši 88.000 Kč za rok 2011 na 
tyto projekty: ples města, Rok klasiky, tenisový turnaj a BELINENSIS 2011. 
 
337  
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Centrální školní jídelny 
Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace a zároveň ukládá vedoucí finančního odboru 
zveřejnit oznámení o konání konkursu na úřední desce. 
 
338  
Záměr pronájmu nebo výpůjčky kostela Zvěstování Panny Marie v Bílině Na Újezdě na 
vytvoření provizorní výstavní síně.   
 
339  
Žádost pana Vlastimila Křivánka a uděluje výjimku pro přidělení bytu v domě se 
soustředěnou pečovatelskou službou. 
 
340  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 ul. Mírové náměstí 48 s panem Martinem Kačírkem na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
341  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely 1977/1, a p. p. č. 1978/1 k. ú. Bílina o celkové 
výměře cca 8054 m2 za účelem zřízení zahrady. Rada města zároveň souhlasí 
s vybudováním oplocení na vlastní náklady žadatele.  
 
342  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2315 a 2313 o výměře 556 m2 k. ú. Bílina. 
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343  
Pronájem pozemkové parcely č. 269/1 o výměře cca 2600 m2 k. ú. Bílina za účelem sekání 
trávy. Nájemcem je pan Miroslav Řezníček, Bořeňská 167/7, Bílina. Nájemné bude 
stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 7.800 Kč/rok. 
 
344  
Záměr spolupráce na získání finanční dotace z dotačního programu CÍL 3. Rada města 
zároveň souhlasí s vypracováním úvodní studie s tím, že v celé záležitosti bude nadále 
pokračovat odbor nemovitostí a investic – oddělení regionálního rozvoje (dotační tituly).  
  
345  
Rekonstrukci ulice 5. května v Bílině dle varianty č. 3 studie předložené panem Václavem 
Veverkou. 
 
346  
Účast pana Josefa Horáčka, starosty města, na zahraniční služební studijní cestě do 
Německa a Belgie pořádané Severočeskými doly, a. s., ve dnech 24. – 27. dubna 2012. 
 
347  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 189 z 8. února 2012, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo, ve spolupráci s ředitelkou Městských technických služeb Bílina, 
předložit kompletní materiál týkající se veřejného osvětlení ve městě, včetně výkonu, 
spotřeby a porovnání minimálně deseti (šesti) dodavatelů, dle připomínek rady města, a to 
do 30.05.2012. 
 
348  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 194 z 29. února 2012, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním 
harmonogramu odstranění nedostatků v Hotelu U Lva, který bude obsahovat časovou 
posloupnost jednotlivých kroků od diagnostiky přes projektové zajištění po možnou realizaci, 
a to včetně stanovení odhadovaných finančních nákladů, a to do 30.05.2012. 

 
 

III. souhlasí 
 
349  
S provedením stavby a zároveň udělení práva provést stavbu na pozemku p. č. 861/605 
v k. ú. Bílina – Újezd, panu Stanislavu Sýkorovi. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
350  
S provedením stavby a zároveň udělení práva provést stavbu na části pozemku p. č. 1434 
v k. ú. Bílina, panu Oldřichu Chýlemu, Havlíčkova 314/7, Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
351  
S provedením zvýšeného oplocení mezi pozemky p. č. 1636/36, p. č. 1636/37 a p. č. 1636/1 
vše k. ú. Bílina.  
 
352  
S provedením stavebních úprav – zmenšení bytové jednotky školníka v ZŠ Za Chlumem 
a s následným uzavřením dodatku nájemní smlouvy. 
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353  
S umístěním telekomunikačního stožáru na parcele č. 1636/94 a zároveň pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě se společností 
Telefónica Czech Republic, a. s. 
 
 

III. nesouhlasí 
 

354  

S uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Bílina a Ing. arch. Karlem Hájkem Ph.D., jako 
s městským architektem. 
 
 

IV. zamítá 
 
355  
Žádost Občanského sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA o poskytnutí finanční dotace z Programu 
podpory sociálního začleňování ve městě Bílina pro rok 2012.  
 
 

V. rozhodla 
 
 
356  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na 
akci „Generální oprava veřejného osvětlení – lokalita Důlní v Bílině“. 
 
357  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Lávka 
k hřišti s umělým povrchem“ je nabídka společnosti HAKIM, s. r. o., Bílina. Druhou v pořadí 
je nabídka společnosti Konstrukt, s. r. o., Hradec Králové. 
 
358  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
veřejného osvětlení v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o, Bílina“ je nabídka 
firmy STANISLAV TEJČEK ELEKTROSERVIS, Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy 
EUROMONT GROUP, a. s., Most.  
 
359  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
a úprava hygienického zázemí, Komenského ul., Bílina“ je nabídka firmy JIŘÍ BALLÝ 
Hostomice. Druhou v pořadí je nabídka firmy PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina.  
 
360  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „ZŠ 
Aléská – výměna dlažby mezi pavilony“ je nabídka firmy HAKIM, s. r. o., Bílina. Druhou 
v pořadí je nabídka firmy Michal Bajušev, STAVKOM Veletice. 
 
361  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Obnovení fasádního pláště objektu č. p. 73 – Mírové náměstí, Bílina“ je nabídka firmy 
YSSEN, s. r. o., Litvínov. Druhou v pořadí je nabídka firmy První krušnohorská realitní 
kancelář, s. r. o., Kadaň.  
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362  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Pořízení kamerového systému HNsP“ dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, č. VIII odst. 5, společnosti BS Gamm, s. r. o., Most, a to jako specializovanou 
zakázku. 
 
363  
Nepokračovat v inženýringu a následném zajištění realizace stavby parkoviště osobních aut 
v ulici Tylova, Bílina – Újezdské předměstí, na základě nesouhlasu nájemníků objektu Tylova 
303. 
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t  
 
 
364  
Usnesení zastupitelstva města č. 14 z 16. února 2012, kterým byl schválen záměr prodeje 
části pozemku p. č. 1683/121 o výměře cca 457 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 250 Kč/m2, viz 
usnesení č. 373. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
 
365  
Rozpočtovou změnu č. 39/2012 – přijetí finančních darů od společnosti ČEZ, a. s., v celkové 
výši 4.030.000 Kč na tyto akce: 
a) oplocení Lesní kavárny na Kyselce ve výši 350.000 Kč, 
b) zimní stadion – vymalování vnitřních prostor ve výši 150.000 Kč, 
c) tenisové kurty – zakoupení stroje pro revitalizaci antuky ve výši 120.000 Kč, 
d) veřejné osvětlení a oprava komunikace u garáží Za Chlumem, Čapkova ul., ve výši 

300.000 Kč, 
e) pořízení mobiliáře do městských parků ve výši 300.000 Kč, 
f) veřejné osvětlení na parkovišti po obvodu náměstí ve výši 700.000 Kč, 
g) rekreační areál na Kyselce – výměna laviček, rozšíření zabezpečovacího zařízení, 

oprava betonových podezdívek ve výši 100.000 Kč, 
h) nová autobusová zastávka v ul. Jižní ve výši 160.000 Kč, 
i) pořízení gastronomického vybavení pro HNsP ve výši 400.000 Kč, 
j) vybudování dětského hřiště a sportoviště v lokalitě Větrák ve výši 300.000 Kč, 
k) vybudování dětského hřiště na PP I ve výši 300.000 Kč, 
l) dokončení opravy klubovny TJ SIAD ve výši 150.000 Kč, 
m) oprava převlékáren na koupališti Kyselka ve výši 100.000 Kč, 
n) infrastruktura – oprava zpevněných ploch (parkoviště) ve výši 150.000 Kč, 
o) stavební úpravy objektu rychlého občerstvení na minigolfu Kyselka ve výši 150.000 Kč, 
p) infrastruktura – oprava chodníku ve výši 300.000 Kč. 
 
366  
Rozpočtovou změnu č. 40/2012 – přijetí dotace ve výši 658.000 Kč a přesun podílu města 
z kapitoly 09 ve výši 100.000 Kč na realizaci projektu „Asistent prevence kriminality“ 
z programu Prevence kriminality MVČR 2012. 
 
367  
Rozpočtovou změnu č. 41/2012 – přijetí dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 
155.000 Kč na zajištění Ambulantní pohotovostní péče pro rok 2012. 
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368  
Rozpočtovou změnu č. 42/2012 – přesun nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 
do roku 2012 ve výši 1.048.000 Kč na financování „Vzdělávání v eGon Centru Bílina“ 
Městského úřadu Bílina. 
                                      
369  
Rozpočtovou změnu č. 43/2012 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti vykonávané 
obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 640.000 Kč. 
 
370  
Záměr prodeje pozemku p. č. 635/2 o výměře 0,36 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2.   
 
371  
Záměr prodeje pozemku p. č. 269/135 o výměře 71 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2.  
 
372  
Záměr prodeje pozemku p. č. 310 o výměře 142 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 250 Kč/m2.  
 
373  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/121 o výměře cca 457 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
80 Kč/m2.   
 
374  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1181/2 o výměře 77 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m.2  
 
375  
Záměr směny částí parcel č. 1461/5 o výměře cca 106 m2, p. č. 1505/3 o výměře cca 53 m2 

za část p. p. č 1505/1 o výměře cca 6 m2 vše v k. ú. Bílina s tím, že rozdíl bude finančně 
vypořádán za cenu dle cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 250 Kč/m2. 
 
376  
Prodej nepotřebného movitého majetku OA Škoda Octavia, IČ MUBIH00013CQ za odhadní 
cenu 47.000 Kč panu Pavlu Kozlerovi, bytem Fráni Šrámka 2585, 415 01 Teplice. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
377  
Pověření pana Martina Lišky a pana Ing. Františka Poživila (jako náhradníka) účastí 
na dražbě o nemovitosti – budova č. p. 2 na parcele 1817, budova č. p. 4 na parcele 1815, 
p. p. č. 1815, p. p. č. 1816, p. p. č. 1817, p. p. č. 1818 vše k. ú. Bílina (bývalý Štěpánský 
dvůr). 
 
378  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a společností Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako obdarovaným, jejímž předmětem je převedení 
užitkového vozu dodávkového typu „Caddy“ v hodnotě 373.289 Kč. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
379  
Prodej domu č. p. 270 v ulici Vrchlického, pozemkové parcely č. 1756 pod stavbou o výměře 
229 m2 a p. p. č. 1757 (zahrada) v k. ú. Bílina, za kupní cenu dle znaleckého posudku, která 
činí 2.300.000 Kč. Kupujícím je společnost AUTODÍLY RYCHLOSERVIS BÍLINA, a. s., 
Aléská 269, Bílina. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
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380  
Uzavření smlouvy č. 160/11/4120 o bezúplatném převodu nemovitosti pozemku p. č. 269/73, 
p. č. 269/77, p. č. 269/279, p. č. 269/280  k. ú. Bílina. Smlouva se uzavírá mezi Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové město jako „převodcem“ a městem Bílinou jako 
„nabyvatelem“. Rada města zároveň doporučuje souhlasit s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
381  
Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě o převodu investic z 02.03.2012, včetně příloh, mezi 
městem Bílina jako kupujícím a společností IMPULS Bílina, s. r. o., dle návrhu předloženého 
vedoucím stavebního úřadu. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu města.  
 
382  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bílina a obcí Kostomlaty pod Milešovkou, 
jejímž předmětem je zajištění činnosti a úkolů Městské policie Bílina. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
383  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a Základní školou, Bílina, 
Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, jako obdarovaným, jejímž předmětem je 
převedení movitého majetku – 5 ks výstavních panelů v celkové hodnotě 82.110 Kč. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
384  
Rozdělení finančních příspěvků sportovním organizacím na činnost z Programu podpory 
sportu ve městě Bílina na rok 2012, dle návrhu předloženého komisí pro školství, kulturu 
a sport. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s o u h l a s i t 
 
 
385  
S podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 766/1 a p. č. 2087/9 vše k. ú. Bílina 
zapsaných na LV 60000 u Katastrálního úřadu pro ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Teplice pro ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t  
 
 
386  
Žádost pana Karla Sochora o prodej části pozemku p. č. 962/1 k. ú. Bílina. 
 
387  
Žádost manželů Lepšíkových o prodej části pozemku p. č. 2000/1 k. ú. Bílina. 
 
388  
Žádost paní Kateřiny Hejdové o prodej části pozemku p. č. 2000/1 k. ú. Bílina. 
 
389  
Žádost manželů Lepičových o prodej části pozemku p. č. 2189/1 k. ú. Bílina. 
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IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na  v ě d o m í 
 
 
390  
Návrh pana Michala Mleje, člena rady města, na vypracování studie proveditelnosti varianty 
X – průjezd městem Bílina nahrazením uvažovaného obchvatu A a zároveň doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu jednáním se zástupci Ministerstva dopravy ČR a ŘSD 
o možnosti vypracování studie na průtah Bílinou dle varianty X. 
 
391  
Návrh pana Michala Mleje, člena rady města, na vypracování studie – ochrana osob 
a nemovitostí u komunikace I/13. Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu města 
pověřit starostu města jednáním se zástupci Ministerstva dopravy ČR a ŘSD ohledně 
možnosti vypracování studie na výše uvedenou akci. 
 
392  
Otázky a připomínky pana Ing. Jiřího Kidory, bytem v Bílině, ohledně Územního plánu Bíliny 
a vlivu východního návrhu obchvatu na město a občany města a otázky ohledně 
proveditelnosti průtahu Bílinou dle varianty X. 
 
393  
Rezignaci pana Josefa Mairicha (B10) na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Bíliny, k 03.04.2012. 
 
394  
Informace vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení zastupitelstva města 
č. 62 z 07.03.2012 týkající se předložení kompletního vyúčtování akce „Odstranění havárie 
kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o, Bílina“ a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu plnění usnesení do 23.06.2012. 
 
 

X. předkládá zastupitelstvu města   k  p r o j e d n á n í 
 
 
395  
Návrh na změnu Územního plánu Bíliny předložený panem Michalem Mlejem, členem rady 
města. 
 
 

XI. pověřuje 
 
396  
Vedoucí finančního odboru k vyžádání delegování jednotlivých zástupců do konkursní 
komise ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích a zároveň přípravou návrhu na jmenování konkursní komise.  
 
 

XII. bere na vědomí 
 
 
397  
Informaci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví týkající se čerpání finančních 
prostředků z Programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina v roce 2012. 
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398  
Žádost obyvatel domu Důlní 425 o prodloužení nájemní smlouvy manželům Dokulilovým. 
 
399  
Zápis z jednání pracovní skupiny pro regeneraci městské památkové zóny Bílina – využití 
kvóty přidělené Ministerstvem kultury ČR Městu Bílina ke  spolufinancování akce 
„Restaurování sochy Panny Marie Immaculaty“. 
 
400  
Ukončení nájemní smlouvy č. 334 z 22.07.2009 na část pozemkové parcely 2315 a 2313 
o výměře 556 m2 k. ú. Bílina na vlastní žádost pana Romana Kučery, bytem Bílina, Teplická 
596/32. 
 
401  
Zápis z komise pro obchvat, která se uskutečnila 21.03.2012. 
 
402  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 02.04.2012. 
 
403  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 28.03.2012. 
 
404  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o stavu veřejného osvětlení v Bílině.  
 
405  
Splnění usnesení č. 193 z 29. února 2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo jednat se zástupci firmy ČEZ Teplárenská, a. s., Chomutov, o změně smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie, a to v příloze č. 1, kde by došlo 
k vyjmutí objektu Hotelu U Lva z připojovaných objektů. 
 
406  
Splnění usnesení č. 277 z 14. března 2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo svolat schůzku se zástupci společnosti PIKAZ a vedením města ohledně návrhu 
revitalizace lázeňství města Bíliny.  
 
407  
Splnění usnesení rady města č. 326 z 28.03.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním rozpočtu na akci „Lávka 
k hřišti s umělým povrchem“ od nezávislého rozpočtáře a oslovením uchazeče s nejnižší 
cenovou nabídkou o předložení písemného vyjádření (zdůvodnění) nízké nabídkové ceny. 
 
 

XIII. stahuje z programu 
 
 
408  
Materiál č. 260 – pronájem nebytových prostor s tím, že materiál bude znovu předložen na 
příštím zasedání rady města.  
 
409  
Materiál č. 257 – zprávu odboru interního auditu o provedené následné veřejnosprávní 
kontrole č. 1/2012 v KC Kaskáda s tím, že materiál bude znovu předložen na příštím 
zasedání rady města.  
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R A D A   M Ě S T A 

 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
 
410  
Úpravu ceníku pro tenisové dvorce, kdy cena za jednotlivé vstupné je stanovena bez 
rozlišení dne, času a věku ve výši 150 Kč za pronájem dvorce na jednu hodinu, s účinností 
dnem schválení.  
 
411  
Zavedení a vstupné do plavecké haly, na koupaliště, na zimní stadion a na tenisové dvorce 
pro držitele Rodinných pasů, s účinností dnem schválení, dle návrhu předloženého 
jednatelem společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
 
412  
Řádnou účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2011 společnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., dle návrhu předloženého jednatelem společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


