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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 15. schůze v roce 2012, 
konané 8. srpna 2012 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
682 taj.   29.08. 
721 taj.   29.08. 
743 taj.   29.08. 
490 taj.   29.08.  
462 taj.   29.08. 

530 taj.   06.09. 
194 taj.   19.09. 
189 taj, MTSB  19.09. 
681 taj. (ONI)  03.10.

        
Splněné usnesení: 680 
 
Zrušené usnesení: 635 
 

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. schvaluje 
 
756  
Rozpočtovou změnu č. 120/2012 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská v celkové výši 65.000 Kč 
na školu v přírodě 129 dětí, z rezervy pro školy v přírodě.  
 
757  
Rozpočtovou změnu č. 121/2012 – poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč 
společnosti Bílinské lázně, o. p. s., v likvidaci, na úhradu závazků a nákladů spojených 
s likvidací. 
 
758  
Rozpočtovou změnu č. 122/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu nemovitostí a investic na investiční akci  koupaliště – mřížky pro odtok, ve výši 
219.000 Kč.  
 
759  
Rozpočtovou změnu č. 123/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu nemovitostí a investic na rezervu na pořízení projektových dokumentací ve výši 
900.000 Kč.  
 
760  
Rozpočtovou změnu č. 128/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 73.000 Kč na zajištění ostrahy areálu lázní na 
Kyselce. 
 
761  
Normativní ukazatele ostatních neinvestičních výdajů na žáka/dítě, podle kterých bude 
zpracován rozpočet v mateřských a základních školách zřizovaných městem na rok 2013, ve 
výši 2.575 Kč/dítě v mateřské škole a ve výši 1.899 Kč/žák v základní škole. 
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762  
Přijetí daru ve výši 90.000 Kč od Severočeských dolů, a. s., Chomutov, pro DDM Bílina, na 
zakoupení a instalaci interaktivní tabule do klubovny výpočetní techniky. 
 
763  
Zařazení příspěvku na opravu objektu kuželny SK SIAD Bílina do návrhu rozpočtu roku 
2013.  
 
764  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 63, o velikosti 1+1, Tyršova 320/10, kategorie „běžný“ 
s panem Martinem Hromádkou, na dobu určitou jednoho roku. 
 
765  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Bílina a společností 
EKOSTAVBY Louny, s. r. o. Předmětem dodatku jsou vícepráce a prodloužení termínu na 
realizaci díla „Oprava silnice ulice Wolkerova“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
766  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Bílina a společností 
EKOSTAVBY Louny, s. r. o. Předmětem dodatku je prodloužení termínu na realizaci díla  
„Oprava silnice K letnímu kinu v Bílině na Kyselce“. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města.  
 
767  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 490 z 30. května 2012, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo zpracovat obecně závaznou vyhlášku, kterou by se stanovil místní 
koeficient pro výpočet daně z nemovitostí, s účinností od 01.01.2013, a to do 29. srpna 2012. 
 
 

II. ruší 
 
 
768  
Usnesení rady města č. 635 z 13. června 2012, kterým rada města  uložila tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic přípravou materiálů pro 
možnou rekonstrukci veřejného osvětlení v různých částech města jako podklad pro podání 
žádosti o dotační titul.    
 
 

III. souhlasí 
 
 
769  
Se zahraniční služební cestou ředitelky Městských technických služeb Bílina do Německa ve 
dnech od 26.09.do 29.09.2012. 
 
 

IV. nesouhlasí 
 
 
770  
S návrhem společnosti Mostecká BS, s. r. o., Most, na navýšení počtu zaměstnanců na 
zajištění ostrahy lázní Kyselka. 
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V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
771  
Uzavření dodatku ke smlouvě mezi městem Bílina a UniCredit Bank Czech  Republic, a. s. 
Praha, kdy předmětem dodatku je uložení volných finančních prostředků ve výši 
51.000.000 Kč na spořicí účet u výše uvedené společnosti. Podpisem dodatku doporučuje 
pověřit starostu města.   
 
772  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o podmínkách poskytnutí půjčky uzavřené mezi městem 
Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou Bílina, s. r. o. Předmětem dodatku je prodloužení 
termínu splatnosti půjčky, a to nejpozději do 31.12.2014 s tím, že platby budou probíhat 
v pravidelných ročních splátkách ve výši 1.000.000 Kč. Podpisem dodatku doporučuje 
pověřit starostu města.  
 
 

VI. bere na vědomí 
 
773  
Informaci likvidátorky o průběhu likvidace společnosti Bílinské lázně, o. p. s. 
 
774  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 189 z 8. února 2012, 
kterým stáhla z programu 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 – 19.09. 
775  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k 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. 
         taj. (ONI) – 19.09. 
776  
Splnění usnesení č. 680 z 25. července 2012, kterým byl tajemník městského úřadu pověřen 
ve spolupráci s vedoucím stavebního úřadu, vedoucím odboru nemovitostí a investic 
a právními zástupci města jednáním se společností ROSS Holding, a. s., ve věci prodeje 
a následné rekonstrukce nemovitostí v areálu bývalého bílinského pivovaru.   
 
777  
Informace jednatele společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., Mgr. Petra 
Boudy, týkající se špatného stavu plavecké haly s tím, že ukládá tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním podkladů do příští 
schůze rady města s tím, že součástí bude i požadavek z materiálu č. 552 – oprava otopné 
soustavy  v plavecké hale.      taj. (ONI) – 29.08.  
 
778  
Informace vedoucího odboru nemovitostí a investic o projektové dokumentaci jako podkladu 
pro podání žádosti o dotaci na bezbariérovou trasu od nádraží ČD k Zelenému domu. 
 



Usnesení RM z 8. srpna 2012  4 
 

779  
Informace starosty města o zájem společnosti MekhCvetmet, Soči, Ruská federace, o areál 
lázní Kyselka. 
 
 
 

VII. stahuje z programu 
 
 
780  
Materiál č. 552 – oprava topné soustavy v plavecké hale.  
 
781  
Materiál č. 555 – podnájemní smlouvu na nebytové prostory na zimním stadionu. 
 
 
 

 

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. 

 
 

I. schvaluje 
 
 
782  
Odměnu jednateli společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., ve výši navržené 
členem dozorčí rady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček  
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl  
místostarosta města 

 


