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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 2012, 
konané 8. února 2012 

 

Usnesení s termínem č.: 
88 taj. (FO) 29.02. 
101 taj. (ONI) 28.03. 
189 taj., MTSB 28.03. 
33 star. (ONI) 30.04. 
 
Splněná usnesení č.: 1, 31, 782  
 
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. revokuje 
 
87  
Usnesení rady města č. 39 z 25. ledna 2012, kterým bylo navrženo jmenovat Ing. Evu 
Ondrákovou členkou Dozorčí rady Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o, Bílina, viz 
usnesení č. 120. 
  

II. ukládá 
 
88  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucí finančního odboru přípravou vyhlášení 
konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, 
příspěvková organizace a připravit návrh na jmenování konkursní komise ve smyslu vyhlášky  
MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. v platném znění a zároveň ji pověřuje k vyžádání delegování 
jednotlivých zástupců do konkursní komise ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. 
v platném znění.        Taj. (FO) – 29.02. 
 
 

III. schvaluje 
 
89  
Rozpočtovou změnu č. 12/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Draci Bílina jako příjemcem ve výši 25.000 Kč na podporu 
mládežnického hokeje, z reklamního plnění společnosti ČEZ. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.            
 
90  
Rozpočtovou změnu č. 15/2012 – rozpuštění rezervy DINA na akci č. 11-84 – nákup 
osobního automobilu, ve výši 354.000 Kč. 
 
91  
Úpravu Pravidel pro přidělování bytů v domech se soustředěnou pečovatelskou službou, dle 
návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí, s účinností dnem schválení. 
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92  
Úpravu Pravidel poskytování pečovatelské služby, dle návrhu předloženého sociálně 
zdravotní komisí, s účinností dnem schválení. 
 
93  
Žádost ZŠ Lidická, Bílina, o navýšení rozpočtu z Programu podpory sociálního začleňování 
ve městě Bílina ve výši 40.000 Kč na projekt s názvem „Dejme prostor dětem 2012“. 
 
94  
Žádost paní Libertinové Marie a uděluje výjimku pro přidělení bytu v domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou. 
 
95  
Žádost paní Skřivánkové Julie a uděluje výjimku pro přidělení bytu v domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou. 
 
96  
Žádost pana Čechury Oldřicha a paní Čechurové Stanislavy pro přidělení bytu v domě se 
soustředěnou pečovatelskou službou. 
 
97  
Žádost pana Ježka Františka o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
98  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a SK Favorit 
Bílina jako příjemcem ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů na materiálovou vybavenost 
a soustředění sportovců, z rezervy pro sportovní organizace. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.      
       
99  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a VELOSPORT Bílina jako příjemcem ve výši 25.000 Kč na úhradu pronájmu tělocvičny, 
materiál a dresy, z rezervy pro sportovní organizace. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.            
 
100  
Uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene na p. p. č. 12/4 k. ú. Bílina 
s právem průchodu a průjezdu pro vlastníky sousedních pozemků parcel č. 12/3, 12/16, 
14/2, 12/15 vše v k. ú. Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
                                                                                                                                                                                                                                                
101  
Zachovat sazby pro nájemné z nebytových prostor města do 31.03.2012 v původní výši 
a tyto sazby zveřejnit s tím, že ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího 
odboru nemovitostí a investic zpracováním novelizaci směrnice. Taj. (ONI) – 28.03.  
 
102  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Lenku Demeterovou ve výši 2.567 Kč za nezaplacenou 
odběratelskou fakturu.  
 
103  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Alenu Lakatošovou ve výši 1.119 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
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104  
Zadání zpracování projektové dokumentace na parkoviště za blokem 1 Za Chlumem, dle 
návrhu předloženého panem Hegrem. 
 
105  
Ukončení nájemní smlouvy č. 349 uzavřené s Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina na pronájem nebytového prostoru na adrese Aléská 255 o výměře 34,43 m2  
užívaného jako ubytovna  k 01.02.2012. Pronájem tohoto nebytového prostoru nebude, 
z důvodu prodeje, zveřejněn k dalšímu pronájmu. 
 
106  
Ukončení nájemní smlouvy č. 386 na nebytový prostor Mírové nám. 46, přízemí, prodejna 
elektrospotřebičů s nájemcem TAMAT Elektro, s. r. o., Vrchotka Pavel k 29.02.2012. 
Nebytový prostor bude zveřejněn k dalšímu pronájmu od 01.04.2012. 
 
107  
Ukončení nájemní smlouvy č. 418 na nebytový prostor Mírové nám. 46, 1. patro, skladové 
prostory a kancelář s nájemcem TAMAT Elektro, s. r. o., Vrchotka Pavel k 29.02.2012. 
Nebytový prostor bude zveřejněn k dalšímu pronájmu od 01.04.2012.  
 
108  
Koncepci prevence kriminality města Bíliny na období 2012–2015, dle návrhu předloženého 
vedoucím odboru nemovitostí a investic. 
 
109  
Znovuzveřejnění možnosti pronájmu nebytového prostoru na Mírovém náměstí 73. 
 
110  
Program prevence kriminality města Bílina na rok 2012 a předložení žádosti o dotaci projektů 
prevence do Programu prevence kriminality MVČR na rok 2012 ve výši 1.365.000 Kč. 
Zároveň schvaluje celkovou finanční spoluúčast města ve výši 227.300 Kč. 
 
111  
Uzavření smlouvy o výpůjčce souboru movitých věcí v celkové pořizovací ceně 
381.102,24 Kč mezi městem Bílina jako půjčitelem a Českou republikou – Úřadem práce ČR, 
Praha 2, jako vypůjčitelem, s účinností od 01.01.2012 do 30.06.2012.  
 
112  
Doplnění usnesení rady města č. 56 z 25. ledna 2012, kterým bylo schváleno nové znění 
zakladatelské listiny obecně prospěšné společnosti Bílinské lázně, v souladu s novelou 
zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěných společnostech, kdy původní znění 
zakladatelské listiny se dále upravuje následovně: 
a) v části II. Orgány společnosti se doplňuje článek 4 – Ředitel – ostatní články se 

přečíslovávají o jednu jednotku 
- v odstavci 4 se vypouští text: Ředitele odvolává zakladatel 
- doplňuje se článek 5 – jméno a příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt ředitele 

b) v části II. – článek 14, respektive 15 se vypouští odst. 1: Jménem společnosti jedná 
správní rada jako statutární orgán. Za správní radu jednají navenek jménem společnosti 
vždy nejméně dva členové správní rady, přičemž alespoň jedním z nich musí být 
předseda správní rady.  

c) v části V. článek 22, respektive 23 se vypouští odst. 2, 3 a 4. 
 
113  
Zapojení města Bíliny do „Projektu časné defibrilace“ včetně zakoupení defibrilačního 
přístroje zn. Lifepak 1000, který je jeho součástí.  
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IV. zamítá 
               
114  
Žádost paní Klihovcové Marie o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
115  
Žádost paní Kleinové Marie o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou službou. 
 
116  
Nabídku pana Karla Schöna na zpracovávání videoreportáží o dění ve městě Bílina s tím, že 
jeho služeb bude využito v případě potřeb vedení města.  
 
 

V. rozhodla 
 
117  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Provádění malířských a natěračských prací dle pokynů“ pro rok 2012 v objektech ve správě 
města je nabídka firmy MPM DUX, s. r. o., Duchcov. Druhou v pořadí je nabídka firmy Löv 
Pavel, Bílina.  
 
118  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Osobní 
automobil“ pro Městský úřad v Bílině je nabídka firmy Autocentrum Elán, s. r. o., Teplice. 
Druhou v pořadí je nabídka firmy Auto-Štádler, s. r. o., Plzeň.  
 
 

VI. pověřuje 
 

119  
Bc. Zdeňka Rendla, svého zástupce na valné hromadě Hornické nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o, Bílina,  v programu valné hromady, která se uskuteční 08.02.2012 v bodě 2: 
navrhnout jmenování Bc. René Štěpánka jednatelem společnosti, v bodě 3: navrhnout 
jmenování MUDr. Jiřího Závodského členem dozorčí rady společnosti, v bodě 4: navrhnout 
uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele s Bc. René Štěpánkem s minimální výší mzdy. 
 
 

VII. doporučuje 
 
120  
Valné hromadě Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o, Bílina, jmenovat MUDr. Jiřího 
Závodského členem Dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina. 
 
 

VIII. odvolává 
 
 
121  
Pana Ing. Richarda Hazdru (B10) z funkce člena komise pro životní prostředí, dopravu 
a bezpečnost a z komise pro obchvat.  
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IX. jmenuje 
 
122  
Pana Pavla Pilaře (B10) členem komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost. 
 
123  
MUDr. Jiřího Závodského (B10) členem komise pro obchvat.  
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
 
124  
Usnesení zastupitelstva města č. 254 z 08.12.2011, kterým byl schválen záměr prodeje části 
pozemku p. č. 2190/1 o výměře cca 350 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2, viz 
usnesení č. 149. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
125  
Rozpočtovou změnu č. 5/2012 – přijetí neúčelové dotace ze státního rozpočtu na výkon 
státní správy a příspěvek na školství v celkové výši 18.406.800 Kč. 
 
126  
Rozpočtovou změnu č. 6/2012 – přesun nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 
do roku 2012 ve výši 2.253.000 Kč na financování zavedení procesního řízení Městského 
úřadu Bílina a sebehodnocení úřadu podle modelu CAF. 
 
127  
Rozpočtovou změnu č. 8/2012 – přesun finančních prostředků v celkové výši 
9.462.478,50 Kč na realizaci nedokončených akcí ze schváleného rozpočtu roku 2011 do 
roku 2012. 
 
128  
Rozpočtovou změnu č. 9/2012 – převod finančních prostředků v celkové výši 2.800.000 Kč 
na ostrahu a pořízení kamerového systému Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o, Bílina, 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválení návrhu smlouvy o poskytnutí příspěvku 
Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o, Bílina, ve výši 1.998.000 Kč. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
129  
Rozpočtovou změnu č. 10/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory společenských a zájmových organizací mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Arkádií, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené jako příjemcem, ve výši 
70.000 Kč na pravidelnou dopravu osob se zdravotním postižením v roce 2012. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.       
 
130  
Rozpočtovou změnu č. 11/2012 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda na dofinancování 
kulturních a společenských akcí v roce 2012 ve výši 75.000 Kč z reklamního plnění ČEZ.  
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131  
Rozpočtovou změnu č. 13/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory sociálního začleňování ve městě Bílina mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a společností WHITE LIGHT I. jako příjemcem, na projekt „Co budeš dělat venku?!“ ve výši 
215.150 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
132  
Rozpočtovou změnu č. 13/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory sociálního začleňování ve městě Bílina mezi městem Bílina a společností Člověk 
v tísni, o. p. s., na projekt „Mami, podívej!“ ve výši 361.650 Kč. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
133  
Rozpočtovou změnu č. 13/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory sociálního začleňování ve městě Bílina mezi městem Bílina a Salix Centrum 
psychosociálního poradenství a rehabilitace v Ústí nad Labem, na projekt „Pracovní 
diagnostika a poradenství, pracovní a sociální rehabilitace pro občany města Bílina 
s chronickými potížemi s uplatněním a společenskou a pracovní seberealizací“ ve výši 
383.200 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
134  
Rozšíření společenské smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti Hornické 
nemocnice s poliklinikou spol. s r. o., Bílina o tyto živnosti: 
a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, a to o tyto 

obory činnosti náležející do živnosti volné: 
č. 14 – vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
č. 47 – zprostředkování obchodu a služeb 
č. 48 – velkoobchod a maloobchod 
č. 55 – Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti 
č. 59 – pronájem a půjčování movitých věcí 

b) Masérské, rekondiční a regenerační služby 
 
135  
Žádost paní Judity Žemličkové o prominutí části neuhrazených úroků ve výši 
1.145.027,40 Kč za nemovitost v Bílině, Břežánská 150/15. 
 
136  
Uložení volných finančních prostředků ve výši 31.000.000 Kč na termínovaný účet 
u UniCredit Bank a zároveň nedoporučuje uložení volných 50.000.000 Kč na další 
samostatný účet. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
137  
Uzavření smluv o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Fotbalovým 
klubem Bílina jako příjemcem ve výši 40.000 Kč na plánované akce a 250.000 Kč na údržbu 
trávníku ze schváleného rozpočtu města. Podpisem smluv doporučuje pověřit starostu 
města.   
 
138  
Uzavření smluv o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Draci Bílina 
jako příjemcem ve výši 740.000 Kč na pronájem ledové plochy, 15.000 Kč na náklady 
spojené s 15. výročím založení oddílu a 10.000 Kč na pořádání turnaje „O pohár starosty 
města“, ze schváleného rozpočtu města. Podpisem smluv doporučuje pověřit starostu města.  
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139  
Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku OA Škoda Octavia, IČ MUBIH00013CQ za 
cenu dle znaleckého posudku ve výši 47.000 Kč s tím, že v případě více zájemců se jedná 
o prodej obálkovou metodou s výše uvedenou cenou vyvolávací. 
 
140  
Výkup pozemků p. č. 2270/17,  2270/18, 2270/19,  2270/20, 2270/21 o celkové výměře 
4 269 m2 za kupní cenu ve výši 2.621.166 Kč a dále veřejnou infrastrukturu dle předložených 
situačních výkresů v celkové výši 17.238.035 Kč včetně DPH od společnosti IMPULS Bílina, 
s. r. o, Praha 1. Zároveň doporučuje pověřit tajemníka městského úřadu (právní oddělení) 
vyhotovením smlouvy o vykoupení nemovitostí a podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.  
 
141  
Prodloužení lhůty na zveřejnění záměru prodeje 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 s tím, že záměr prodeje nemovitosti bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 
Bílina, v Bílinském zpravodaji a na internetových stránkách serverů realitních agentur, dle 
doporučení stavebního úřadu a to do 31.03.2012. 
 
142  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1683/121 o výměře 457 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
250 Kč/m2.   
 
143  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/247 o výměře cca 800 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní 
cenu 80 Kč/m2.  

 
144  
Prodej pozemku p. č. 2189/3 o výměře 263 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 50 Kč/m2, 
tj. 13.150 Kč. Kupujícími jsou Milan a Eva Chaloupkovi, bytem Bílina, K. H. Máchy 293/3. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
145  
Prodej pozemku p. č. 2189/1 o výměře 342 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 50 Kč/m2, 
tj. 17.100 Kč. Kupujícími jsou Ing. Nikos Pagunadis a Hana Drábková, oba bytem Bílina, 
K. H. Máchy 294/5. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
146  
Prodej pozemku p. č. 2189/4 o výměře 260 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 50 Kč/m2, 
tj. 13.000 Kč. Kupující je paní Petra Šulcová, bytem Bílina, K. H. Máchy 300/7. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
147  
Prodej pozemku p. č. 1835/2 o výměře 37 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m2, 
tj. 6.660 Kč. Kupující je paní Eva Vosáhlová, bytem Bílina, Kyselská 16/14. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
148  
Prodej nemovitostí v areálu bývalých kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 
1681/34 o výměře 514 m2, budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 1681/35 o výměře 541 m2, 
budovy bez čp/če s pozemkem p. č.1681/37 o výměře 780 m2 za cenu obvyklou ve výši 
3.000.000 Kč, pozemek p. č. 1681/46 o celkové výměře 2065 m2 vše k. ú. Bílina, za cenu dle 
cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 130 Kč/m2, tj. 268.450 Kč navýšenou 
o náklady spojené s prodejem nemovitostí. Celková částka činí 3.268.450 Kč. Kupujícím je 
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společnost Victory Czech, s. r. o., Bílina. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.   
    
149  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2190/1 o výměře cca 350 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
72 Kč/m2.   
 
150  
Uzavření dohody mezi obcí Braňany a městem Bílina o změně obecní hranice týkající se 
k. ú. Kaňkov a k. ú. Jenišův Újezd, dle průběhu navrženého paní Milenou Šlégrovou 
a vyznačeného geometrickým plánem č. 71-88/2011, 67-88/2011. Podpisem dohody 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
151  
Uzavření kupní smlouvy č. S1070/08 se Správou železniční a dopravní cesty, státní 
organizace jako prodávajícím a Městem Bílinou jako kupujícím na výkup pozemku p. č. 
1906/2 o výměře 53 m2 k. ú. Bílina za sjednanou kupní cenu ve výši 10.000 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.    
 
152  
Prominout zbylý poplatek z prodlení za opožděně uhrazené dlužné nájemné panu Karlu 
Figielovi. 
 
153  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení za opožděně 
uhrazené dlužné nájemné paní Anně Galambové a to v 50 % výši. Poplatek z prodlení před 
zmírněním činí 1.061.654 Kč, po zmírnění by činila 50 % výše 47.913 Kč. 
 
154  
Podání žádosti o dotaci do Integrovaného operačního programu na projekt „Integrované 
centrum prevence“. 
 
155  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Bílina jako budoucím kupujícím 
a panem Janem Šámalem jako budoucím prodávajícím, kdy předmětem kupní smlouvy bude 
objekt Husitské bašty p. č. 88 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové rozloze 88 m2 a dále 
parcela p. č. 87/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové rozloze 430 m2, a dále parcela 
p. č. 89/7 (ostatní plocha a zeleň) o celkové rozloze 8 m2 a to vše zapsané v LV č. 3252 pro 
obec Bílina u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, za 
podmínky schválení žádosti o poskytnutí dotace na vybudování muzea, dle předloženého 
návrhu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
156  
Záměr koupě čtyř obchodních podílů Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o, Bílina, za 
cenu dle Znaleckého posudku č. 1/2012 – ocenění obchodních podílů společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, tzn. 180.000 Kč za jeden podíl. 
    
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
157  
Rezignaci Mgr. Vladimíry Hazdrové, zvolené za Občanskou demokratickou stranu, na 
mandát členky Zastupitelstva města Bíliny, a to k 30.01.2012. 
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158  
Rezignaci náhradníků Ing. Pavla Dvořáka (ODS) a Ing. Marcely Dvořákové (ODS) na 
mandát člena Zastupitelstva města Bíliny. 
 
159  
Prohlášení pana Romana Šebka (ODS) členem Zastupitelstva města Bíliny k 31.01.2012. 
 
160  
Zápis z jednání pracovní skupiny pro přípravu podkladů pro možné vykoupení vynaložených 
investic v prostoru autobusového nádraží, z 30. ledna 2012.  
 
161  
Informaci finančního odboru o Fondu rozvoje bydlení s tím, že pro rok 2012 nebyla podána 
žádná žádost.  
 
162  
Vyjádření vedoucího odboru dopravy k dotazu Bc. Aleše Tallowitze, člena zastupitelstva 
města, týkající se zajištění městské hromadné dopravy v Bílině.  
 
163  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 233 z 3. listopadu 2011, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo připravit do příštího zasedání zastupitelstva města smlouvu 
o budoucí smlouvě kupní na objekt Husitské bašty, kdy koupě objektu bude podmíněna 
získáním dotace na vybudování muzea. 
 
164  
Splnění usnesení zastupitelstva č. 236 z 08.12.2011 a zároveň doporučuje zastupitelstvu vzít 
na vědomí, že cyklostezka Bílina – Kostomlaty bude v majetku města Bílina. 
 
 

XIII. předkládá zastupitelstvu města   k   p r o j e d n á n í 
 
 
165  
Žádost společnosti TRUNN, s. r. o., o umožnění uhrazení kupní ceny za nemovitost v areálu 
bývalých kasáren formou splátek.  

 
 

XIV. bere na vědomí  
 
 
166  
Splnění usnesení č. 1 z 11.01.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví předložit úpravy zásad přidělování 
bytů v domě se soustředěnou pečovatelskou službou, dle připomínek členů rady města. 
 
167  
Splnění usnesení č. 31 z 11. ledna 2012 – vyjádření příslušných odborů a organizací 
k předloženému podnikatelskému záměru „Projekt Bílina“ Občanským sdružením pro lepší 
mezilidské vztahy. 
 
168  
Plnění usnesení č. 33 z 11. ledna 2012, kterým bylo starostovi města ve spolupráci 
s vedoucím odboru nemovitostí a investic zajistit potřebné podklady k žádosti pana Ondřeje 
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Grabovského o rozšíření skateparku v areálu ZŠ Za Chlumem s tím, že podklady budou 
předloženy radě města nejpozději do 30.04.2012. 
 
169  
Splnění usnesení č. 782 z 1. září 2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
svolat pracovní skupinu pro přípravu podkladů pro možné vykoupení vynaložených investic 
v prostoru autobusového nádraží. 
 
170  
Informaci finančního odboru o novelizaci zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů s tím, že na jednání příští rady města rozhodne, zda u konkrétních škol a školských 
zařízení bude vyhlášen konkurs na obsazení funkce ředitele, a to nejpozději do 30.04.2012.  
 
171  
Odstoupení paní Ilony Nováčkové z pracovního místa vedoucího zaměstnance – ředitelky 
Mateřské školy v ul. Čapkova, v souladu s ust. § 73 a odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, k datu 31.07.2012.  
 
172  
Informaci finančního odboru o provozu mateřských škol během letních prázdnin 2012.  
 
173  
Informaci Ing. Františka Poživila, člena rady města, k možnostem využití zbylého armovacího 
železa ze stavby lávky přes řeku Bílinu a silnici I/13.    
 
174  
Petici podanou petičním výborem z 16.01.2012 týkající se Regenerace panelového sídliště, 
Teplické předměstí, III. etapa. Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací města, 
parkoviště je v lokalitě s deficitem parkovacích míst a parkoviště nemá negativní vliv na 
dětské hřiště dle vyjádření Krajské hygienické stanice. Projekt byl veřejně projednán 
s občany města.  
 
175  
Informaci odboru nemovitostí a investic že v případě uspořádání ankety nebo jiného místního 
šetření ohledně chystaného parkoviště v ulici M. Švabinského v Bílině, nebude možno letos 
podat žádost o dotaci MMR ČR na projekt Regenerace Teplického předměstí III. etapa. 
 
176  
Záměr vybudování oplocení dětského hřiště v ulici Síbova v Bílině s tím, že do dalšího 
jednání rady města bude předložena rozpočtová změna na financování akce. 
 
177  
Postup odboru nemovitostí a investic při řešení závad na topné soustavě objektu Městského 
úřadu, ul. Břežánská 50/4. 
 
178  
Otevřený dopis předsedů MS ODS a MO ČSSD v Bílině ze dne 24.2.2012, a zároveň 
schvaluje svojí odpověď a doporučuje zastupitelstvu města vzít oba dopisy na vědomí.  
 
179  
Doplněný plán oprav chodníků pro rok 2012, včetně připomínek členů rady města. 
 
180  
Postup odboru nemovitostí a investic při řešení havarijního stavu Zelené haly. 
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181  
Odstoupení Ing. Růženy Kitllové z funkce členky Dozorčí rady Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o, Bílina, a to k 31.01.2012.  
 
182  
Zpětvzetí žalob č. 4311/2011, 23020/2011, 43120/2011 ve věci sporu o neplatnost 
rozhodnutí Valné hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r. o., která 
se konala 23. května 2011. 
 
183  
Zápis ze sociálně zdravotní komise z 25.01.2012, včetně plánu zasedání na I. pololetí 2012. 
 
184  
Zápis z jednání komise pro rozvoj města z 23.01.2012. 
 
185  
Zápisy z komise pro účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a majetku města 
z 28. listopadu 2011 a z 30. ledna 2012. 
 
186  
Zprávu o činnosti Městské policie Bílina za rok 2011. 
 
187  
Informaci starosty města o zrušení zahraniční služební cesty do Štrasburku, která se měla 
uskutečnit od 13. do 15. února 2012. 
 
 

XV. stahuje z programu 

 
188  
Návrh komise pro rozvoj města na zpracování generelu veřejného prostranství.   
 
189  
Materiál č. 67 – návrh na rozšíření veřejného osvětlení a částečné opravy dle podnětů 
občanů včetně navržené rozpočtové změny s tím, že ukládá tajemníkovi městského úřadu ve 
spolupráci s ředitelkou Městských technických služeb Bílina předložit kompletní materiál 
týkající se veřejného osvětlení ve městě, včetně výkonu, spotřeby a porovnání minimálně 
deseti dodavatelů, dle připomínek členů rady města.   Taj., MTSB – 28.03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


