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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 14. schůze v roce 2012, 
konané 25. července 2012 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
680 taj.   ihned   682 taj.   29.08. 
189 taj, MTSB  08.08.   721 taj.   29.08. 
194 taj.   08.08.   743 taj.   29.08. 
490 taj.   08.08   530 taj.   06.09. 
635 taj. (ONI)  08.08.   681 taj. (ONI)  03.10. 
462 taj.   29.08.    
        
Splněná usnesení: 577, 642 
 

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. pověřuje 
 

680  
Tajemníka městského úřadu 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.            Taj. – ihned 

 

II. ukládá 
 

681  
Tajemníkovi městského úřadu výhledově zpracovat program likvidace buňkoviště jako celku 
s cílem odstranění buňkoviště na jaře 2013.     Taj. – 03.10. 
 
682  
Tajemníkovi městského úřadu řešení vstupu do areálu bývalé ZŠ Teplická. 
           Taj. – 29.08. 
 
 

III. ruší 
 
683  
Usnesení rady města č. 359 z 11. dubna 2012, kterým rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou 
výběrové řízení dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Oprava a úprava hygienického zázemí, 
Komenského ul., Bílina“ je nabídka firmy JIŘÍ BALLÝ, Hostomice. Zároveň ruší uzavřenou 
smlouvu o dílo na tuto zakázku.    

 
 



Usnesení RM z 25.07.2012  2 
 

IV. schvaluje 
 

684  
Rozpočtovou změnu č. 106/2012 – uzavření darovací smlouvy o poskytnutí fin. prostředků 
ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako dárcem a Karlem Bažantem jako obdarovaným 
na uspořádání 8. ročníku amatérského nohejbalového turnaje o pohár starosty města Bíliny, 
který se koná 15.09.2012 v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
685  
Rozpočtovou změnu č. 107/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci oprava topení v tělocvičnách ZŠ 
Aléská, v celkové výši 670.000 Kč. 
 

686  
Rozpočtovou změnu č. 109/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci oprava veřejného osvětlení v areálu 
Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., v celkové výši 145.000 Kč. Zároveň schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu veřejného osvětlení v areálu Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., ze 07.05.2012. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 

687  
Rozpočtovou změnu č. 110/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci oprava archivu v ZŠ Lidická, 
v celkové výši 13.000 Kč.  
 

688  
Rozpočtovou změnu č. 111/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci klub důchodců opravy a údržba 
areálu, v celkové výši 147.000 Kč. 
 

689  
Rozpočtovou změnu č. 112/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci rekonstrukce výstavní síně 
u kostela, v celkové výši 170.000 Kč. 

 

690  
Rozpočtovou změnu č. 114/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic – navýšení rozpočtu kapitoly 07 – údržba, v celkové 
výši 200.000 Kč. 
 

691  

Rozpočtovou změnu č. 115/2012  navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o dotaci v rámci dotačního 
programu „Pochopením k toleranci a respektu 2012 – 2. kolo“, v celkové výši 24.000 Kč. 
 

692  

Rozpočtovou změnu č. 117/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 rezerva DINA, v celkové výši 
601.000 Kč. 

 

693  
Plat a jeho složky Andree Sentenské, ředitelce Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, 
příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády 
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, s účinností od 01.08.2012.  
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694  

Odměnu Iloně Nováčkové  ředitelce Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková 

organizace a Dagmar Melcové  vedoucí Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, 
příspěvková organizace, v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, dle návrhu členů rady města. 
 

695  
ZŠ Aléská prominutí odvodu finančních prostředků poskytnutých z grantu „Program 
sociálního začleňování ve městě Bílina“ ve výši 127.615,39 Kč na projekt „Komplexní péče 
o sociálně znevýhodněné a handicapované děti a jejich rodiče – rozšíření služeb Speciálně 
pedagogického centra, Bílina“.       
 

696  
Pronájem části pozemkové parcely č. 801 o výměře cca 12 m2 k. ú. Bílina za účelem 
vybudování terasy s altánem. Nájemcem je pan Zdeňek Heřmánek, Litoměřická 233, Bílina. 
Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, zastavěné plochy pod zahradními 
chatkami 4 Kč/m2, tj. 48 Kč/rok. 
 

697  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se 
stavby „zřízení plynovodní přípojky k rodinnému domu Alšova 256“ mezi městem Bílina jako 
stranou budoucí povinnou z věcného břemene a Janem Mikulandou, bytem v Bílině, 
Studentská 590, PSČ 418 01, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 
v hodnotě 100 Kč/bm bez DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 

698  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-

4011256/006 týkající se stavby s názvem „TP  Bílina, Na Větráku pč. 2372/154“., mezi 
městem Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako stranu budoucí 
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 100 Kč/bm bez DPH. Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.   
 

699  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2/2012/BVB 
RWE týkající se stavby s názvem „Reko MS Bílina – Fügnerova, Bezejmenná“, mezi městem 
Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností RWE GasNet, s. r. 
o., se sídlem v Brně, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, jako stranu budoucí oprávněnou 
z věcného břemene. Věcné břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu v hodnotě stanovené znaleckým posudkem za každý započatý metr 
budoucího povinného pozemku zatíženého plynárenským zařízením (včetně ochranného 
pásma). Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 

700  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se stavby 
s názvem „11010-042560 BH2C_TP_TPBZH_OK“, mezi městem Bílina jako stranou budoucí 
povinnou z věcného břemene a společností Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem 
v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336, jako stranu budoucí 
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 100 Kč/bm bez DPH. Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
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701  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se 
stavby s názvem „ST 140065 Bílina, Reko páry na HV-Za Chlumem“ mezi městem Bílina 
jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Teplárenská, a. s., se 
sídlem v Chomutově, Školní 1051/30, PSČ 430 01, jako stranu budoucí oprávněnou 
z věcného břemene. Věcné břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu v hodnotě 2.000 Kč bez DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

702  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a společností ČEZ Distribuce, a. s., o připojení 
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny pro objekt 
Inhalatoria. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

703  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Motoklubem Bílina jako příjemcem ve výši 50.000 Kč na Mistrovství světa v motocyklové 
soutěži SIX DAYS ENDURO, která se koná v Německu 24.09.2012 – 30.09.2012. Bude 
hrazeno ze schváleného rozpočtu města z rezervy pro sportovní organizace. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.      
 

704  
Uzavření smlouvy o provedení auditu čerpání finančních prostředků na projekt „Vzdělávání 
v eGon Centru Bílina“ mezi městem Bílina a společností Atlas Audit, s. r. o. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 

705  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Bc. Michaelou Štěpánkovou na byt č. 2 na Mírovém 
náměstí 47/6 na dobu určitou jednoho roku, po uvolnění bytové jednotky předchozími 
nájemci.  
 

706  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 ul. 5. května 268 s paní Ivanou Mojžišovou na dobu 
určitou jednoho roku a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25 ul. Za Chlumem 751 s paní 
Miluší Dufkovou na dobu určitou jednoho roku. 
 

707   
Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi městem Bílina a prof. Petrem Sieglem ak. soch., 
na restaurování sochy Panny Marie Immaculaty z 26.03.2012. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 
 

708  

Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi městem Bílina a společností HAKIM, s. r. o., na 

akci „Lávka k hřišti s umělým povrchem“ z 15.05.2012, kterým se upravuje termín realizace 
díla. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 

709  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie 
z 02.06.2011 mezi městem Bílina a společností ČEZ Teplárenská, a. s. Podpisem dodatku 
pověřuje starostu města. 
 

710  
Uzavření dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu z výsledků I. fáze ZAV 
mezi městem Bílina a Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, v. v. i., dle návrhu řešení 
záchranného archeologického výzkumu v Bílině – Újezdě varianta I., II. nebo III. Podpisem 
dohody pověřuje starostu města. 
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711  
Ukončení nájemní smlouvy č. 557 uzavřené se společností INSIA SaS, s. r. o., Teplice, na 
pronájem nebytového prostoru, Seifertova 1, Bílina, o výměře 4,95 m2 užívaného jako 
kancelář, k  31.07.2012.  
 
712  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č.306/1 k. ú. Bílina – Újezd o celkové výměře 
78 m2, za účelem využití jako bočního vstupu na vlastní pozemek.   
 

713  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1032/1 k. ú. Bílina o celkové výměře cca 50 m2, 
za účelem využití jako odpočinková zahrada.   
 

714  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely 1977/1, a p. p. č. 1978/1 k. ú. Bílina o celkové 
výměře cca 8054 m2 za účelem sekání trávy a vyčištění pozemku. Rada města zároveň 
zamítá žádost pana Pavla Pastyříka MSc. MBA, o uplatnění předkupního práva v případě 
rozhodnutí o prodeji této nemovitosti. 
 

715  
Postup odboru nemovitostí a investic při přípravě území pro výstavbu rodinných domů 
v Bílině – lokalita Újezd, dle návrhu předloženého vedoucím odboru nemovitostí a investic. 
 

716  
Postup odboru nemovitostí a investic při přípravě revitalizace prostoru v ulici Fügnerova mezi 
č. p. 254 a 255, dle návrhu předloženého vedoucím odboru nemovitostí a investic. 
 

717  
Předložení žádosti o dotaci zaměřenou na tvorbu pracovních míst do výzvy č. 96. Zároveň 
schvaluje financování zpracování žádosti o dotaci. 
 

718  
Odpis 58 ks nástěnných kalendářů Bíliny na rok 2011 v celkové hodnotě 5.220 Kč z příkazní 
smlouvy s KC Kaskáda z 20.10.2010.   
 

719  
Žádost paní Leopoldiny Šturcové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou, jelikož splňuje kritéria pro přidělení bytu podle schválených pravidel z 02.05.2012. 
 

 

VI. souhlasí 
 

720  
S instalací/umístěním střešních fotovoltaických panelů na střešní konstrukci skladové haly 
umístěné na části p. p. č. 1689, k. ú. Bílina, Teplické předměstí, panu Janu Šámalovi, trvale 
bytem Slatina 34, 341 01 Horažďovice.  
 

721  
S likvidací buňky č. 8 v areálu buňkoviště v Radovesické ulici. Rada města zároveň ukládá 
tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním 
cenové nabídky na likvidaci buňky č. 8.      Taj. – 29.08. 
 
722  
Se změnou výpočtu za pronájem Lesní kavárny tak, že bude rozdělena plocha na vnitřní 
nebytový prostor (147,57 m2) a terasu (173,11 m2), tím dojde k úpravě ročního nájemného 
z 80.170 Kč na 47.535 Kč. 
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V. zamítá 
 

723  
Žádost paní Markéty Balážovičové o pronájem části pozemkové parcely č. 1136/1 k. ú. 
Bílina.  
 
 

VII. rozhodla 
 

724  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „REGENERACE PANELOVÉHO 
SÍDLIŠTĚ BÍLINA, ZA CHLUMEM II. ETAPA“, dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, takto:  
 

Pořadí 
uchazečů 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce 

1. PETR ARPÁŠ, s. r. o. 

2. AM FEST, s. r. o. 

3. EUROVIA CS, a. s. 

4. EKOSTAVBY Louny, s. r. o. 

5. METALL  QUATRO, spol. s r. o. 

6. KP servis Most, s. r. o. 

7. KOMASTAV DS, s. r. o. 

8. DAPS, s. r. o. 

9. TG-mont, s. r. o. 

10. N+N-konstrukce a dopravní stavby, s. r. o. 

11. SaM silnice a mosty Děčín, a. s. 

 
725  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „STAVEBNÍ ÚPRAVY V I. NP V HNSP 
BÍLINA“, dle ustanovení § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, takto:  
 

Pořadí 
uchazečů 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce 

1. PETR ARPÁŠ, s.r.o. 

2. HAVI, s.r.o. 

3. TG-mont, s.r.o. 

 
726  
Se započetím prací na rekonstrukci výměníkové stanice před podpisem kupní smlouvy, 
z důvodu umožnění dodržení termínu přechodu na jiné topné médium v sídlišti Za Chlumem, 
společností ČEZ Teplárenská, a. s. 
 
727  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna truhlářského obložení tělocvičen 
v ZŠ Aléská“ dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Antonín Führmann, Hrobčice, a to jako 
specializovanou zakázku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
728  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka jídelních souprav pro Hornickou 
nemocnici s poliklinikou“ dle směrnice č.04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě ELKUS, s. r. o., Ústí 
nad Labem, a to jako specializovanou zakázku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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729  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Spoluúčast na opravách komunikací 
v ul. Tylova a K zámku“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě MBM Trade CZ, 
s. r. o., Praha, a to jako specializovanou zakázku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 

730  
Zadat výběrové řízení na akci „Oprava hygienického zázemí v 1. NP čp. 23 Komenského ul. 
Bílina“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII odst. 5, firmě JIŘÍ BALLÝ Hostomice, jako 
specializovanou zakázku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

731  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Spolupráce při provádění záchranného 
archeologického výzkumu v lokalitě Bílina – Újezd“, dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě 
ABS, s. r. o., Bílina, a to jako specializovanou zakázku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
 

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

732  
Rozpočtovou změnu č. 104/2012 – přijetí daru od Severočeských dolů, a. s., ve výši 100.000 
Kč na rozšíření skateparku Za Chlumem a zároveň pověřit starostu města podpisem 
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru.  
 

733  
Rozpočtovou změnu č. 105/2012 – přijetí finanční dotace ve výši 250.000 Kč na program 
„Podpora terénní práce pro rok 2012 – Chceme spolu vycházet 2“. 

 

734  
Rozpočtovou změnu č. 108/2012 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina Lidická ve výši 
49.500 Kč, Základní školy Bílina Za Chlumem ve výši 82.500 Kč, Základní školy Bílina 
Aléská ve výši 81.000 Kč, na nákup učebních pomůcek a učebnic.    

 

735  
Rozpočtovou změnu č. 116/2012 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda na úhradu odpisů ve výši 
385.000 Kč.  
 

736  

Rozpočtovou změnu č. 118/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 rezerva PD, v celkové výši 
2.145.000 Kč. 

 

737  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina a Římskokatolickou 
farností – arciděkanství Bílina, ve výši 200.000 Kč na rekonstrukci varhan v kostele sv. Petra 
a Pavla v Bílině s tím, že do zářijového zasedání zastupitelstva města bude zpracována 
rozpočtová změna. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

738  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina a společností ČEZ Teplárenská, a. s., 
Chomutov, jejímž předmětem je prodej technologické části výměníkové stanice v ZŠ Za 
Chlumem č. p. 824, Bílina, za cenu obvyklou, která dle znaleckého posudku činí 543.360 Kč. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 



Usnesení RM z 25.07.2012  8 
 

 
 
739  
Znění smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní péče 
ve spádové oblasti Bílinska mezi městem Bílina a Ústeckým krajem, ve výši 310.000 Kč na 
období 01.07. – 31.12.2012. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
740  
Znění smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní péče 
ve spádové oblasti Bílinska mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou spol. 
s r. o., Bílina, ve výši 310.000 Kč na období 01.07.–31.12.2012. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  z a m í t n o u t 
 
741  
Nabídku na nákup 3 ks akcií společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. 
s., z majetku města Litvínova. 
 
 

X. bere na vědomí 
 
742  
Soupis schválených rozpočtových změn k 21.06.2012, předložený vedoucí finančního 
odboru. 
 
743  
Informativní zprávu o hospodaření KC Kaskáda a zároveň ukládá tajemníkovi městského 
úřadu vyvolat jednání mezi finančním odborem a KC Kaskáda, ohledně formy podávání 
zprávy o hospodaření v KC Kaskáda.       Taj. – 29.08. 

 
744  
Zápis z jednání komise pro rozvoj města z 04.04.2011. 
 
745  
Zápis z komise pro účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a majetku města 
z 27. června 2012. 
 
746  
Informaci Mgr. Reného Štěpánka, člena rady města k zahraniční služební cestě do polského 

partnerského města Bilgoraj, která se uskutečnila 06.07.2012–09.07.2012. 

 
747  
Informaci zástupců České pojišťovací společnosti, s. r. o, Ústí nad Labem, o možnosti 
zavedení benefitů pro zaměstnance městského úřadu, Městské policie Bílina 
a organizačních složek v oblasti životního a penzijního pojištění. 
 

748  
Splnění povinnosti stanovené v plánu odpadového hospodářství města Bíliny: zprávu 
k opatřením plánu odpadového hospodářství města Bíliny. 
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749  
Splnění usnesení č. 577 z 13. června 2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo, pověřit vedoucího odboru dopravy a vedoucího odboru nemovitostí a investic 
k vypracování vyjádření k příslušným bodům zápisu z komise pro životní prostředí, dopravu 
a bezpečnost z 04.06.2012. 
 
750  
Splnění usnesení č. 642, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucího stavebního úřadu opětovným předložením žádosti pana Pavla Pastyříka, MSc. 
MBA, o pronájem pozemkových parcel včetně možnosti uplatnění předkupního práva. 
 
 

XI. stahuje z programu 
 
751  
Mat.č. 484 – obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o stanovení koeficientů pro výpočet daně 
z nemovitostí.   
 
752  
Mat. č. 526 – navýšení rozpočtu společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., na 
nákup mřížek odtokových kanálků a úhelníků na koupaliště na Kyselce. 
 
753  

Mat. č. 483 – žádost vlastníků domu č. p. 646, 647 v ulici A. Sovy, o oplocení domu. 

 
754  
Mat. č. 512 – přemístění oplocení na pozemku 1305/1 v ul. Československé armády. 
 

 

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 
 
755  
Úpravu ceníkových položek pro koupaliště na Kyselce s platností od 01.01.2013, dle návrhu 
předloženého Mgr. Petrem Boudou, jednatelem společnosti. 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

 


