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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 16. schůze v roce 2012, 
konané 29. srpna 2012 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
189 taj, MTSB  19.09. 
194 taj.   19.09. 
462 taj.   03.10. 
681 taj. (ONI)  03.10. 
        
Splněné usnesení: 490, 530, 682, 721, 743 
 
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 
 
 
783  
Rozpočtovou změnu č. 113/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci přemístění oplocení na pozemku 
1305/1 v ul. ČSA, v celkové výši 97.000 Kč. 
 
784  
Rozpočtovou změnu č. 131/2012 – přesun finančních prostředků z kapitoly odboru dopravy 
na kapitolu odboru nemovitostí a investic – silnice, ve výši 322.763 Kč na nájemné za 
umístění reklamního zařízení ve středovém ostrůvku okružní křižovatky silnice I/13.  
 
785  
Rozpočtovou změnu č. 133/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci Wolkerova 73 – fasáda, v celkové 
výši 116.000 Kč. Rada města zároveň schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 545/2 z 14.05.2012 mezi městem Bílina a společností YSSEN, s. r. o., Litvínov. 
Předmětem dodatku je posunutí termínu dokončení rekonstrukce fasády v ul. Wolkerova 73. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města podpisem. 
 
786  
Rozpočtovou změnu č. 134/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci zimní stadion – úprava výměníkové 
stanice, v celkové výši 86.000 Kč. 
 
787  
Rozpočtovou změnu č. 135/2012 – nákup dvaceti vstupenek na benefiční představení 
organizace Most k naději za celkovou cenu 3.000 Kč, z rezervy rady města. 
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788  
Rozpočtovou změnu č. 136/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci Klub důchodců opravy a údržba 
areálu v celkové výši 68.000 Kč. 
 
789  
Rozpočtovou změnu č. 137/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 
20.000 Kč, mezi městem Bílina jako poskytovatelem a panem Petrem Stillerem jako 
příjemcem, na zvláštní pomůcku – úpravu motorového vozidla. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 
790  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč mezi městem Bílina jako dárcem 
a TJ SOKOL, BÍLINA jako obdarovaným z Programu podpory sportu ve městě Bílina – 
rezerva pro sportovní organizace na startovné v „Krupské florbalové lize“.  Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.     
 
791  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Českým střeleckým svazem SSK 0715 Technické služby Bílina jako 
příjemcem, na činnost organizace v roce 2012. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu 
města, z rezervy pro sportovní organizace. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
792  
Žádost ZŠ Lidická o použití finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Lidická ve výši 
114.940 Kč na nákup interaktivní tabule SMART Board 680 od firmy AV MEDIA, a. s., Ústí 
nad Labem.   
 
793  
Pronájem části pozemkové parcely č. 306/1 o výměře 78 m2 k. ú. Bílina – Újezd, za účelem 
využití jako bočního vstupu na vlastní pozemek. Nájemcem je paní Ing. Miluše Matysová, 
Jižní 297/4, Bílina. Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 234 Kč/rok. 
 
794  
Pronájem části pozemkové parcely č. 1032/1 k. ú. Bílina o výměře cca 50 m2, za účelem 
využití jako odpočinková zahrada. Nájemcem je pan Miroslav Demeter, Litoměřická 68/63, 
Bílina. Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 150 Kč/rok.  
 
795  
Pronájem části pozemkové parcely č. 27/1 k. ú. Bílina o výměře cca 110 m2, za účelem 
vybudování zpevněné manipulační plochy určené k nakládání zboží v souvislosti s prodejnou 
autodílů umístěnou v č. p. 6 v ulici P. Bezruče. Nájemcem jsou manželé Miroslav a Jana 
Bomberovičovi, P. Bezruče 6/11, Bílina. Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ 
Bílina, tj. 330 Kč/rok.  
 
796  
Pronájem části pozemkové parcely č. 2313 a 2315 k. ú. Bílina o výměře cca 561 m2 za 
účelem zřízení zahrady. Nájemcem je pan Václav Šach, Aléská 233, Bílina. Nájemné bude 
stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 1.683 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města Bíliny.  
 
797  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 336/83 k. ú. Bílina o výměře cca 430 m2 za 
účelem umístění dětské houpačky s prolézačkou, pokud bude vydán souhlas správců sítí TI. 
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798  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 53, ul. Za Chlumem 751 s paní Monikou Veselou na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
799  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, ul. 5. května 270 s panem Pavlem Dolanským na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
800  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 57, ul. Za Chlumem 751 s panem Jakubem Nestmanem  
na dobu určitou jednoho roku. 
 
801  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 55, ul. Za Chlumem 751 s paní Jarmilou Soudečkovou 
na dobu určitou jednoho roku. 
 
802  
Odpis nedobytné pohledávky: 
a) za pana Ivana Jedličku ve výši 1.787 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
b) za paní Františku Volfovou ve výši 5.408 Kč za nezaplacenou zbylou část odběratelské 

faktury, 
c) za paní Františku Volfovou ve výši 17.050 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
d) za pana Jaroslava Choce ve výši 6.928 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
e) za paní Libuši Tothovou ve výši 363 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
f) za pana Jiřího Pokorného ve výši 6.417 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
g) za pana Jiřího Pokorného ve výši 3.103 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
h) za paní Ivanu Čisarovu ve výši 19.851 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
i) za pana Josefa Slabocha ve výši 18.733 Kč za nezaplacené dlužné nájemné. 
 
803  
Ukončení nájemní smlouvy č. 500 uzavřené se společností H-Media, s. r. o., Řeznická 17, 
Praha 1, na pronájem plochy pro umístění reklamních nosičů v budově  Seifertova 1, Bílina, 
k 28.02.2013.  

 
804  
Uzavření nové nájemní smlouvy mezi městem Bílina, jako pronajímatelem a společností 
WAMB, v. o. s., Bílina, jako nájemcem, na budovy č. p. 91 a 92, k. ú. Bílina, na Mírovém 
náměstí za účelem provozování hotelu a hotelových služeb, gastroprovozu a souvisejících 
činností a zároveň schvaluje výjimku z čl. VII. směrnice č. 1/12 o výši nájemného 
z nebytových prostor, kterou se promíjí složení kauce ve výši jednoho čtvrtletního nájmu. 
 
805  
Vyplacení náhrady škody v částce 1.000 Kč paní Lence Řezníčkové, bytem v Bílině, 
Litoměřická 56/76, za úraz způsobený na chodníku ve vlastnictví města.  
 
806  
Financování dotace pro ZŠ Lidická z dotačního programu „Připravujeme se pro život 2012“ 
ve výši 30.000 Kč z rezervního fondu ZŠ Lidická. 
 
807  
Přijetí daru ve výši 74.000 Kč od Severočeských dolů, a. s., Chomutov, pro ZŠ Lidická na 
podporu činnosti školy při práci s dětmi a dalších aktivit při rozvoji a vzdělání dětí 2012.  
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II. zamítá 
 

 

808  

Nabídku společnosti Regionální televize CZ, s. r. o., Praha, na výrobu propagačního videa 
o městě Bílina.  
 

 

III. souhlasí 
 
 
809  
S provedením stavby a zároveň udělením práva provést stavbu rekreační zděné chatky 
o rozměrech cca 4 m x 5 m na pozemku p. č. 861/607 v k. ú. Bílina – Újezd, paní Miluši 
Lifkové. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
810  
S instalací/umístěním střešních fotovoltaických panelů na střešní konstrukci stavby 
panelového domu č. p. 652, 653 a 654, ul. M. Švabinského na poz. parc. č. 1683/66, 
1683/67 a 1683/68, vše k. ú. Bílina společnosti HIT CZ, s. r. o. – Poděbradská papírna, se 
sídlem U Bažantnice 983/15, 290 01 Poděbrady III, IČ: 498 23 809, kterou při tomto jednání 
zastupuje na základě plné moci společnost NELUMBO, s. r. o., se sídlem Pražská ul., č. p. 
585, 430 01 Chomutov, IČ: 264 33 770.  
 
 

IV. pověřuje 
 
811  
Pana Michala Mleje, člena rady města, jednáním s Litoměřickou diecézí o možnosti 
bezúplatného převodu parku naproti škole ZŠ Lidická a průchod k plavecké hale do majetku 
města, v souvislosti s poskytnutím finančního daru na opravu varhan v kostele sv. Petra 
a Pavla.  
 
 

V. rozhodla 
 
812  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava topné soustavy v plavecké hale“ 
dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě ESOX ETC, s. r. o, Račín, a to jako 
specializovanou zakázku. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
 
813  
Usnesení zastupitelstva města č. 146 z 21. června 2012, kterým byl schválen záměr prodeje 
dvou motorových vozidel VW Caddy 1,9 TDI, a to: VW Caddy RZ 5U8 1761 za cenu dle 
znaleckého posudku 148.800 Kč a VW Caddy RZ 4U1 0507 za cenu dle znaleckého 
posudku 147.700 Kč s tím, že v případě více zájemců se jedná o prodej obálkovou metodou 
s vyvolávací cenou dle znaleckého posudku. 
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814  
Usnesení zastupitelstva města č. 276 z 30. září 2010, kterým bylo schváleno zveřejnění 
záměru prodeje areálu bývalého Zámeckého pivovaru Bílina, a to budovy č. p. 1, č. p. 2, č. p. 
228 a budovy bez čp/če na pozemku p. č. 783 včetně příslušenství a pozemků p. č. 782 
o výměře 461 m2, p. č. 783 o výměře 2 817 m2, p. č. 784/1 o výměře 4 410 m2, p. č. 785 
o výměře 3 236 m2, p. č. 804/5 o výměře 449 m2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 
dle znaleckého posudku 2.300.000 Kč, navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitostí. Následně při jednoznačně prokazatelném proinvestování minimální částky ve 
výši 2.300.000 Kč do nemovitosti bývalého Zámeckého pivovaru Bílina bude tato nabyvateli 
přeúčtována. Žadatelé o koupi nemovitosti musí splňovat následující podmínky: 
a) záměr společnosti musí být v souladu s územním plánem města Bíliny a platnou 

legislativou, 
b) nabyvatel musí ve smlouvě stanovit časový harmonogram rekonstrukce včetně popisu 

jednotlivých stavebních objektů a termínu jejich zprovoznění, 
c) společnost bude vyzvána k prokázání základního jmění a ročních obratů za období let 

2007 – 2009, 
d) respektovat ustanovení kupní smlouvy vyhotovené právním zástupcem města Bíliny.  
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
815  
Rozpočtovou změnu č. 124/2012 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti 
vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 
772.000 Kč. 
 
816  
Rozpočtovou změnu č. 125/2012 – přijetí účelové neinvestiční dotace na zavedení 
povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) ve výši 70.000 Kč. 
 
817  
Rozpočtovou změnu č. 126/2012 – přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu části 
nákladů za výpočetní techniku pro registr vozidel ve výši 29.000 Kč. 
 
818  
Rozpočtovou změnu č. 127/2012 – přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 1.026.000 Kč. 
 
819  
Rozpočtovou změnu č. 129/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na opravy v plavecké hale, ve výši 3.000.000 Kč. 
 
820  
Rozpočtovou změnu č. 132/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Římskokatolickou církví, arciděkanství Bílina jako 
příjemcem, na opravu varhan v kostele sv. Petra a Pavla. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
821  
Vyúčtování hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. pololetí rok 2012.  
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822  
Záměr výkupu části pozemku p. č. 272 k. ú. Bílina-Újezd pod místní komunikací (chodníkem) 
za cenu dle Cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 250 Kč/m2. Zároveň pověřuje 
tajemníka městského úřadu zajištěním oddělení pozemku geometrickým plánem. 
 
823  
Záměr výkupu budovy bez čp/če  (zahrádkářské chatky) na p. p. č. 861/70 k. ú. Bílina-Újezd, 
od ČR zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Podáním žádosti 
pověřuje starostu města. 
 
824  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 259/1 o výměře cca 225 m2 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m.2 Zároveň doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se stavbou s názvem 
„Základní škola praktická, ul. Kmochova 205/10, Bílina – přístavba šaten, na parc. č. 258/1 
a 259/1 k. ú. Bílina“ a doporučuje prohlásit, že není vlastníkem této stavby. Podpisem 
prohlášení pověřuje starostu města. 
 
825  
Prodej pozemku p. č. 872/1 o výměře 499 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2, 
tj. 59.880 Kč. Kupujícími jsou Miroslav a Gabriela Adamcovi, bytem Bílina, Bezovka 42/11. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.   
 
826  
Prodej pozemku p. č. 927/47 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 110 Kč/m2, 
tj. 2.420 Kč. Kupujícím je pan Soják Jan, bytem Bílina, Čapkova 851. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
827  
Prodej pozemku p. č. 927/33 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 110 Kč/m2, 
tj. 2.420 Kč. Kupujícími jsou Alena a Petr Marhanovi, bytem Bílina, Za Chlumem 787. 
odpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
828  
Zveřejnění záměru prodeje areálu bývalého Zámeckého pivovaru Bílina, a to budovy č. p. 1, 
č. p. 2, č. p. 228 a budovy bez čp/če na pozemku p. č. 783 včetně příslušenství a pozemků 
p. č. 782 o výměře 461 m2, p. č. 783 o výměře 2 817 m2, p. č. 784/1 o výměře 4 410 m2, p. č. 
785 o výměře 3 236 m2, p. č. 804/5 o výměře 449 m2 vše k. ú., Bílina za vyvolávací kupní 
cenu 2.300.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí. Následně při 
jednoznačně prokazatelném investování do nemovitosti bývalého zámeckého pivovaru Bílina 
bude kupní částka nabyvateli přeúčtována, zároveň musí být splněny podmínky stanovené 
v bodech a) – l) viz níže. Žadatelé o koupi nemovitosti musí splňovat následující podmínky: 
a) záměr zájemce na revitalizaci areálu zámeckého pivovaru v Bílině musí být v souladu 

s územním plánem města Bíliny a platnou legislativou; 
b) zájemce musí předložit závazný časový harmonogram rekonstrukce pivovaru včetně 

popisu jednotlivých stavebních objektů a termínu jejich zprovoznění. Kompletní 
dokončení rekonstrukce a zahájení provozování pivovaru bude nejpozději do 5 let; 

c) zájemce prokáže profesní kvalifikační předpoklady k provozování pivovaru zejména výpis 
ze živnostenského rejstříku pro obory pivovarnictví a sladovnictví ne starší než 3 měsíce; 

d) zájemce prokáže výši základního jmění a ročních obratů za poslední 3 roky; 
e) zájemce prokáže obrat nejméně 30.000.000 Kč při provozování pivovaru, resp. výrobě 

piva každý rok za poslední 3 roky; 
f) zájemce prokáže zkušenosti s rekonstrukcí pivovaru nebo jiné podobné výrobny; 
g) zájemce prokáže zkušenosti nejméně 3 roky s provozováním pivovaru;  
h) při revitalizaci areálu pivovaru budou zachovány historické budovy nacházející se 

v areálu pivovaru; 
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i) označení piva – výrobku – zachování historického názvu Perla severu, či název 
obsahující jméno Bílina, nebo bílinský (možno různě skloňovat); 

j) zájemce se zaváže k užívání části zrekonstruovaných prostor v areálu pivovaru pro 
veřejně prospěšné účely; 

k) zájemce uvede počet nově vzniklých pracovních míst při rekonstrukci a provozování 
pivovaru, případně dalších připravovaných aktivitách zájemce; 

l) zájemce se zaváže, že nebude využívat či pronajímat pozemky či zrekonstruované 
nebytové prostory, které nebudou sloužit pro provozování pivovaru, k provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her v rozporu s vyhláškou č. 4/2011 města 
Bíliny, sexshopů, nočních klubů a jiných podobných činností. 

 
829  
Odpis nedobytné pohledávky: 
a) za pana Karla Brabce výši 32.825 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
b) za paní Stanislavu Kopřivovou ve výši 84.239 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
c) za paní Růženu Lehmannovou ve výši 86.120 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
d) za paní Boženu Šebkovou ve výši 31.066,19 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
e) za pana Ivana Chobota ve výši 36.236 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
f) za pana Janusze Marka Suchodolského ve výši 60.522 Kč za nezaplacené dlužné 

nájemné. 
 
830  
Záměr zúčastnit se v roce 2013 Programu Podpora terénní práce a požádat o účelovou 
dotaci se spoluúčastí města (ve výši nejméně 30 % z celkového rozpočtu projektu). Celková 
výše bude upřesněna v návrhu rozpočtu města na rok 2013.  
 
831  
Záměr prodeje dvou motorových vozidel VW Caddy 1,9 TDI, a to: VW Caddy RZ-5U8 1761 
za cenu 99.200 Kč a VW Caddy RZ-4U1 0507 za cenu 98.467 Kč s tím, že v případě více 
zájemců se jedná o prodej obálkovou metodou s výše uvedenou cenou vyvolávací. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t  
 
 
832  
Nabídku na zakoupení 12 ks akcií společnosti RRA, a. s., z majetku Rady Sdružení 
odborových organizací Czech Coal Group. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t 
 
 
833  
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitostí, s účinností od 01.01.2013, dle návrhu předloženého vedoucí finančního 
odboru.   
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X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   p o v ě ř i t 
 
 
834  
Starostu města a jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
RNDr. Jaroslava Herzingera, jednáním se zástupci Ministerstva financí ČR o možném 
převodu majetku z města Bíliny do jmění společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina.  
 
 

XI. předkládá zastupitelstvu města   k   p r o j e d n á n í 
 
 
835  
Nabídku Svazu měst a obcí ČR na možnost uspořádání semináře pro zastupitele. 
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
 
 
836  
O prominutí poplatků za zvláštní užívání veřejného prostranství společností ČEZ 
Teplárenská, a. s., s ohledem na vícepráce vykonané ve prospěch města v souladu se 
zákonem č. 565/1990 o místních poplatcích, § 4, odst. 4 stanovit roční paušální poplatek ve 
výši 1 Kč. 
 
 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
837  
Harmonogram zpracování a projednávání rozpočtu na rok 2013. 
 
838  
Oznámení Státního statku Jeneč, s. p., v likvidaci, o záměru prodeje nemovitostí zapsaných 
u Katastrálního úřadu pro ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice na LV 55 pro obec 
Bílina, k. ú. Břežánky. 
 
839  
Nabídku společnosti MekhCvetmet z 06.08.2012 na odkoupení městských lázní Bílina 
Kyselka, jejíž záměrem je zrekonstruovat stávající lázeňské zařízení a obnovit komplexní 
nabídku lázeňských ozdravovacích procedur.  
 
 

XIV. bere na vědomí 
 
 
840  
Ústní informaci vedoucího stavebního úřadu k plnění usnesení č. 462 z 16. května 2012 – 
pronájem pozemků na bývalé skládce Chotovenka Motoklubu Bílina.  
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841  
Splnění usnesení rady města 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 nemovitosti, s účinností od 01.01.2013. 
 
842  
Splnění usnesení rady města č. 530 z 30.05.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo připravit materiál týkající se možnosti rekonstrukce pivovaru, do zasedání 
zastupitelstva města.  
 
843  
Splnění usnesení rady města č. 682 z 25.07.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo řešení vstupu do areálu bývalé ZŠ Teplická. 
844  
Splnění usnesení rady města č. 721 z 25.07.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním cenové nabídky na 
likvidaci buňky č. 8 v areálu buňkoviště v Radovesické ulici.  
 
845  
Splnění usnesení rady města č. 743 z 25.07.2012, kterým vzala na vědomí informativní 
zprávu o hospodaření KC Kaskáda a zároveň uložila tajemníkovi městského úřadu vyvolat 
jednání mezi finančním odborem a KC Kaskáda, ohledně formy podávání zprávy 
o hospodaření v KC Kaskáda.  
 
846  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi KC Kaskáda jako vypůjčitelem a Římskokatolickou 
farností – arciděkanství Bílina jako půjčitelem. Předmětem výpůjčky je kostel Zvěstování 
Panny Mariie. 
 
847  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí o došlých nabídkách na zpracování studie 
proveditelnosti a rozhodla zadat zpracování porovnávací studie východní varianty obchvatu 
města a varianty X, s maximální cenou do 100.000 Kč. Zároveň doporučuje zastupitelstvu 
města vzít na vědomí splnění usnesení č. 116 z 21.06.2012, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uoženo připravit podklady pro zpracování studie proveditelnosti přeložky 
komunikace I/13 – varianta X. 
 
848  
Zprávu ředitele Městské policie Bílina o stavu městského kamerového dohlížecího systému 
Bílina. 
 
849  
Žádost paní Martiny Deškové a prozatímní řešení její situace za pomoci sociálních 
pracovníků obce v rámci sociální práce. 
 
850  
Informace zástupce Centra psychosociálního poradenství a rehabilitace o úspěšném plnění 
projektu v rámci programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina na rok 2012. 
 
851  
Informaci Mgr. René Štěpánka, člena rady města, o zahraniční služební cestě do 
ukrajinského Novovolyňsku, která se uskutečnila ve dnech od 23.08. do 27.08.2012. 
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XV. stahuje z programu 
 
 
852  
Materiál č. 560 – záměr prodeje bytového domu č. p. 216 v ul. Vrchlického. 
 
853  
Mat. č. 582 – prodej bytu č. 737/22 Za Chlumem. 
      
854  
Mat. č. 569 – žádost nájemců nebytového prostoru hotel U Lva o prodloužení doby trvání 
nájmu.  
 
855  
Mat. č. 580 – manažer prevence kriminality.  
 
856  
Mat. č. 590 – zaměstnanecké výhody – benefity.  
 
 

 

 
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. souhlasí 
 
 
857  
S uzavřením podnájemní smlouvy na nebytové prostory na zimním stadionu – budova č. p. 
904, ul. Litoměřická v Bílině mezi Rekreačním a sportovním zařízením Bílina, s. r. o., jako 
nájemcem a společností BULDOCI, spol. s r. o., jako podnájemcem, a to od 01.09.2012, na 
dobu neurčitou, za účelem provozování restaurace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


