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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 2013, 
konané 17. dubna 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
1180 taj. (ONI)  12.06. 
281 taj. (ONI)  12.06. 
315 taj. (ONI)  15.05. 
 
Splněné usnesení: 194 
 
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  
 
 
259  
Rozpočtovou změnu č. 38/2013 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
pro Pečovatelskou službu ve výši 9.000 Kč na dopravu a částečné vstupné při plavbě lodí, 
navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže v Bílině ve výši 15.000 Kč na dětský turnaj Kendo 
s mezinárodní účastí a 15.000 Kč na MDD na koupališti, navýšení rozpočtu MŠ Síbova ve 
výši 20.000 Kč na poznávací výlety a návštěvy divadla, uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a ZO Českého svazu včelařů jako 
příjemcem ve výši 15.000 Kč na chod organizace, vzdělávací činnost a léčení včelstev, vše z 
Programu podpory společenských a zájmových organizací ve městě Bílina. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.   
 
260  
Rozpočtovou změnu č. 39/2013 – navýšení rozpočtu Městské knihovny Bílina ve výši 
28.000 Kč na setkávání, besedy s hosty z řad spisovatelů, umělců a cestovatelů z programu 
podpory kultury a literární fond. 
 
261  
Rozpočtovou změnu č. 40/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 796.000 Kč na akci „Pokračování oprav bytů 
v domech se soustředěnou pečovatelskou službou“. 
 
262  
Rozpočtovou změnu č. 41/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 586.000 Kč na akci „Rekonstrukce komerční 
zóny a chodby pavilonu C v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o, Bílina“.   
 
263  
Rozpočtovou změnu č. 43/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 2.000 Kč na akci „Plavecká hala – oprava 
otopné soustavy“. 
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264  
Záměr navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 44.000 Kč na projekt „Dejme prostor dětem 
2013“ a ZŠ Aléská, Bílina, ve výši 64.700 Kč na projekt „Snížení sociální izolace 
handicapovaných žáků a jejich integrace – rozšíření služeb SPC“ z Programu podpory 
společenských a zájmových organizací ve městě Bílina s tím, že do příští schůze rady města 
bude připravena rozpočtová změna. 
 
265  
Vyplacení náhrady škody v částce 1.000 Kč panu Miroslavu Jedličkovi, bytem v Krupce, za 
pojistnou událost. 
 
266  
Vyplacení náhrady škody v částce 1.000 Kč paní Janě Vondráčkové, bytem v Bílině, za 
pojistnou událost. 
 
267  
Uzavření dvou dohod o pracovní činnosti a jedné dohody o provedení práce realizačního 
týmu projektu Sociální služby pro Integrované centrum prevence. 
 
268  
Hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, která bude současně plnit 
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a provádět posouzení kvalifikace 
uchazečů, v otevřeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku s názvem „Sociální služby 
pro Integrované centrum prevence“, a to v následujícím složení: Mgr. Alena Zieglerová 
(náhradník Alexandr Olah), Mgr. Jana Kubecová (náhradník Ing. Karel Giampaoli), 
Mgr. Zdeněk Rendl (náhradník Ing. Jaroslav Bureš), Miroslav Klimeš (František Krejčí), Ing. 
Jana Šimková (Bc. Iva Zábojníková).  
 
269  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, ul. SuNN 677 s paní Dagmarou Stejskalovou, na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
270  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, ul. SuNN 675 s paní Janou Wasylyszyn, na dobu 
určitou jednoho roku. 
 
271  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 48, ul. Za Chlumem 751 s paní Andreou Moncoĺovou, na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
272  
Opravu narušené opěrné kamenné zdi v ulici Teplická v Bílině dle návrhu vedoucího odboru 
nemovitostí a investic s tím, na příští jednání rady města bude předložena rozpočtová 
změna. 
 
273  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce komerční zóny 
a chodby pavilonu C v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o, Bílina“ mezi městem Bílina 
jako objednatelem a společností HAVI, s. r. o., jako zhotovitelem. Podpisem dodatku 
pověřuje starostu města. 
 
274  
Zadávací dokumentaci, návrhy smluv o dílo vč. obchodních podmínek a jmenování členů 
a náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení: Mgr. Zdeněk Rendl (náhradník Mgr. René Štěpánek), Ing. Milan Klíma 
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(náhradník Ing. arch. Iva Němcová), pan Martin Pražan (náhradník Bc. Jan Jaša), Ing. 
Jaroslav Bureš (náhradník pan Tomáš Pavel), Ing. Renata Straková (náhradník Ing. Monika 
Pánovová) k veřejné zakázce „Zateplení a výměna výplní otvorů objektů Bílina“ zadávané 
v otevřeném řízení podle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 
275  
Udělení výjimky na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve 
městě Bílina – rezerva pro sportovní organizace, ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a občanským sdružením BC Teplice jako příjemcem, na poháry, plakety 
a ceny na akci Professional Boxing Show, která se bude konat 26.04.2013 na Zimním 
stadionu v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.        
 
276  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní Marií 
Sedláčkovou jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemkové parcely 
č. 126 k. ú. Bílina o výměře cca 180 m2, za účelem využití jako zahrada, za cenu dle 
směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 540 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
277  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností SORTING 
Solutions, s. r. o., jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemkové 
parcely č. 1683/154 k. ú. Bílina o výměře cca 225 m2, za účelem využití jako parkoviště, za 
cenu 6.000 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
278  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. BVB/2/2013/RWE týkající se stavby s názvem „Přeložení NTL plynovodu ID: 842665 
včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (dále jen „plynárenské 
zařízení”) mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene 
a společností RWE GasNet, se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská  940 PSČ 401 17, jako 
stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude vlastní smlouvou 
sjednáno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu, která bude činit 100 Kč/bm. Rada 
města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
 

II. souhlasí 
 
 
279  
V souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
s udělením výjimky nad počet dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do výše 
hygienické kapacity Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, 
Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace a Mateřské školy Bílina, 
Čapkova 869, příspěvková organizace dle žádostí ředitelek MŠ pro školní rok 2013/2014 za 
předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou 
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.  
 
280  
Se žádostí BC Teplice, o. s., o použití znaku města na tiskových materiálech propagující 
profesionální boxerskou show, která se uskuteční 26.04.2013 na Zimním stadionu v Bílině. 
Znak města bude použit v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Bíliny č. 2/2011 
o městských symbolech a jejich užívání. Znak lze užívat v barevném i monochromním 
provedení v podobě dané popisem dle čl. I této vyhlášky, či ve shodě s jeho obsahem.   
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281  
S postupem stavebních prací v Hotelu U Lva, dle návrhu předloženého vedoucím odboru 
nemovitostí a investic tak, jak jsou navrženy v cenové rekapitulaci a ukládá tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním potřebné 
projektové a inženýrské přípravy jednotlivých etap. Po jejím dokončení požaduje předložení 
zpracovaných podkladů pro stanovení dalšího postupu, tj. zajištění finančních prostředků 
a vypsání výběrového řízení.      Taj. (ONI) – 12.06. 
 
 

III. rozhodla 
 
282  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci 
„Osobní automobil“, s doplněním požadovaných technických parametrů dle návrhu členů 
rady města. 
 
283  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Zateplení a výměna výplní otvorů objektů 
Bílina“ dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 
 

IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
 
284  
Usnesení zastupitelstva města č. 173 z 24.06.2010, kterým byl schválen záměr prodeje 
pavilonu č. 6 v bývalé ZŠ Teplické Předměstí spolu s pozemkem p. č. 1683/104 o výměře 
551 m2 k. ú. Bílina za cenu dle obálkové metody, s vyvolávací cenou obvyklou.  
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
285  
Rozpočtovou změnu č. 36/2013 – přijetí účelové neinvestiční dotace na volbu prezidenta 
republiky ve výši 420.000 Kč. 
 
286  
Rozpočtovou změnu č. 37/2013 – předfinancování akce „Hry bez hranic – po čtyřech letech 
opět společně v Bílině“, které se uskuteční 18.– 22.06.2013, ve výši 375.000 Kč.  
 
287  
Rozpočtovou změnu č. 44/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory sociálního začleňování ve městě Bílina mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a společností White Light I., o. s, jako příjemcem, na projekt „Co budeš dělat venku?!“ ve 
výši 210.000 Kč, se společností Člověk v tísni, o. p. s., jako příjemcem, na projekt 
„Preventivní aktivity aneb „Mami, jsou všude“ ve výši 290.000 Kč a PhDr. Slavomilem 
Fischerem, MBA, jako příjemcem, na projekt „Pracovní diagnostika, poradenství a pracovní 
rehabilitace“ ve výši 360.000 Kč. Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu města 
schválit navýšení rozpočtu ZŠ Lidická, Bílina na projekt „Žijeme spolu“ ve výši 140.000 Kč. 
Podpisem smluv doporučuje pověřit starostu města. 
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288  
Účetní závěrku města Bíliny k 31.12.2012, dle návrhu předloženého vedoucí finančního 
odboru. 
 
289  
Rozdělení finančních příspěvků sportovním organizacím na činnost na rok 2013 dle 
obecných ustanovení Programu podpory sportu ve městě Bílina, kde je na grant na činnost 
sportovních subjektů vyčleněno 80 % z celkového objemu, tj. 1.841.000 Kč.  
 
290  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na činnost na rok 2013, z Programu 
podpory sportu ve městě Bílina, mezi městem Bílina jako poskytovatelem těmito 
organizacemi jako příjemcem: 
a) SanDoMon Bílina, o. s., ve výši 8.980 Kč, 
b) Atletický klub Bílina ve výši 431.064 Kč,  
c) AVZO – bikros + lodní modeláři ve výši 35.922 Kč, 
d) Fotbalový klub Bílina ve výši 413.102 Kč, 
e) Draci Bílina, o. s., ve výši 112.256 Kč, 
f) Klub rybolovné techniky ve výši 114.501 Kč, 
g) Lawen tenis klub Bílina ve výši 101.030 Kč, 
h) Motoklub Bílina ve výši 83.070 Kč, 
i) Shotokan karate-do Masopust ve výši 267.170 Kč, 
j) Sk Favorit Bílina ve výši 20.206 Kč, 
k) SK SIAD Bílina ve výši 40.412 Kč,  
l) Sport team Bílina ve výši 22.451 Kč, 
m) Sportovní kuželkářský klub Bílina ve výši 13.471 Kč, 
n) TJ Sokol Bílina ve výši 51.638 Kč, 
o) Velosport team Bílina ve výši 26.942 Kč, 
p) ŠSK při ZŠ Lidická Bílina ve výši 71.282 Kč,  
q) ŠSK ZvŠI a SPC Bílina ve výši 27.503 Kč,  
s tím, že s organizací Shotokan karate-do Masopust bude smlouva uzavřena až po uzavření 
probíhajícího šetření. Podpisem smluv doporučuje pověřit starostu města. 
 
291  
Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku: osobního automobilu Škoda Superb 2.0 TDI 
za nejvyšší cenu dle obálkové metody, s vyvolávací cenou stanovenou dle znaleckého 
posudku, tj. 198.000 Kč.  
 
292  
Záměr směny částí parcel č. 2372/135 o celkové výměře 18 m2 za část p. č. 2372/169 
o výměře 58 m2 vše v k. ú. Bílina, s tím že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu v místě 
obvyklou. 
 
293  
Záměr směny části parcely č. 2372/136 o výměře 47 m2 za část p. č. 2372/169 o výměře 
90 m2 vše v k. ú. Bílina, s tím že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 
 
294  
Záměr směny části parcely č. 2372/137 o výměře 76 m2 za část p. č. 2372/169 o výměře 
238 m2 vše v k. ú. Bílina, s tím že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 
 
295  
Záměr směny části parcely č. 2372/139 o výměře 25 m2 za část p. č. 2372/169 o výměře 
183 m2 vše v k. ú. Bílina, s tím že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 
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296  
Záměr směny částí parcely č. 2372/140 o celkové výměře 12 m2 za část p. č. 2372/169 
o výměře 202 m2 vše v k. ú. Bílina, s tím že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu v místě 
obvyklou. 
 
297  
Záměr směny částí parcel č. 2372/145 a 2372/146 o celkové výměře 10 m2 za část p. č. 
2372/169 o výměře 78 m2 vše v k. ú. Bílina, s tím že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu 
v místě obvyklou. 
 
298  
Záměr směny části parcely č. 2372/148  o výměře 26 m2 za část p. č. 2372/169 o výměře 
163 m2 vše v k. ú. Bílina, s tím že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 
 
299  
Záměr směny části parcely č. 2372/152  o výměře 59 m2 za část p. č. 2372/8 o výměře cca 
200 m2 vše v k. ú. Bílina, s tím že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 
 
300  
Záměr prodeje objektu v bývalém areálu ZŠ Teplická – pavilon jídelny s kuchyní 
a administrativou postavené na p. p. č.1683/104 včetně pozemkové parcely vše v k. ú. 
Bílina. Cena nemovitostí bude stanovena dle znaleckého posudku. 
 
301  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem PhDr. Petrem 
a Fedorem Holodňákovými jako kupujícími, předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
2189/6   o výměře 181 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 50 Kč/m2, tj. 9.050 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
302  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Pavlem a Kamilou 
Jabůrkovými jako kupujícími. Předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 861/237  
o výměře 18 m2 a p. p. č. 861/667  o výměře 7 m 2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 85 Kč/m2, 
tj. 2.125 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
303  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Karlem Sochorem 
jako kupujícím, předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 962/6  o výměře 389 m2 

k. ú. Bílina, za kupní cenu 50 Kč/m2, tj. 19.450 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
304  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Ústeckým krajem jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 259/4  o výměře 159 m2, p. p. č. 
259/5 o výměře 28 m2 a p. p. č. 259/6  o výměře 38 m2 vše k. ú. Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m2, tj. 40.500 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
305  
Odpis nedobytné pohledávky  
a) za pana Ladislava Klimeše výši 33.406 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
b) za pana Norberta Gubčo ve výši 76.282 Kč za nezaplacené dlužné nájemné. 
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306  
Poskytnutí finančního příspěvku z programu Regenerace městské památkové zóny Bílina na 
obnovu kulturní památky Komenského č. p. 26, vedené pod rejstříkovým číslem 43170/5-
2557, ve výši 20.000 Kč. Příspěvek bude proplacen majitelům kulturní památky panu Josefu 
Janderovi a panu Václavu Macíkovi po předložení faktur za provedené práce. 

 
307  
Rozšíření společenské smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti Hornické 
nemocnice s poliklinikou spol. s r. o., Bílina, o tuto živnost: činnost účetních poradců, vedení 
účetnictví, vedení daňové evidence. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 
308  
Žádost paní Kykalové o povolení provozu výherních hracích automatů v restauraci „Herna – 
Bar Retro“ v Důlní ulici v Bílině.  
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t  
 
 
309  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství ve městě Bílina a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, dle 
návrhu předloženého vedoucím odboru životního prostředí. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
310  
Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Husitská 2, Teplice 
o výběrovém řízení č. UTP/003/2013  jehož předmětem je záměr prodeje pozemků parcela 
č. 913/2 a parcela č. 920/1 k. ú. Bílina zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice na LV 6000 pro obec Bílina. 
 
311  
Žádost pana Karla Vondráčka o vyhrazení tří parkovacích stání pro zásobování a zákazníky 
prodejny instalatérských potřeb KPM Instal v Bílině, před objektem bývalého podniku SEBA 
s tím, že budou prověřeny možnosti pro umístění parkovacích hodin ve městě. 
 
312  
Žádost ZŠ Lidická a ZŠ Aléská o poskytnutí dotace z Programu podpory sociálního 
začleňování ve městě Bílina na projekt „Dejme prostor dětem 2013“, respektive na projekt 
„Snížení sociální izolace handicapovaných žáků a jejich integrace – rozšíření služeb SPC“ 
s tím, že dotace na tyto projekty budou školám poskytnuty z Programu podpory 
společenských a zájmových organizací ve městě Bílina. 
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IX. předkládá zastupitelstvu města   k   p r o j e d n á n í 
 
 
313  
Prodej domu č. p. 270 v ulici Vrchlického, pozemkové parcely č. 1756 (zastavěná plocha) 
o výměře 229 m2 a p. p. č. 1757 (zahrada) o výměře 1097 m2 v k. ú. Bílina za kupní cenu dle 
obálkové metody. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města stáhnout z programu 
 
 
314  
Materiál č. 222 – návrh pana Michala Mleje na zřízení městského muzea v objektu Husitské 
bašty. 
 

XI. projednala  
 
 
315  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost z 08.04.2013 a ukládá 
tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic k zajištění 
úkolů vyplývajících z tohoto zasedání komise.   Taj. (ONI) – 15.05.  
 
 

XII. bere na vědomí 
 
 
316  
Zápis z komise pro školství, kulturu a sport z 08.04.2013. 
 
317  
Informaci starosty města ohledně výsledku jednání týkající se žádosti Severočeských dolů, 
a. s., o pronájem pozemkové parcely č. 169/1 k. ú. Bílina o výměře cca 326 m2, za účelem 
využití jako parkoviště s tím, že do příští rady města bude pozván zástupce společnosti 
k podání podrobných informací. 
 
318  
Zápis z jednání pracovní skupiny pro regeneraci Městské památkové zóny Bílina 
z 29.03.2013, který se týká využití kvóty přidělené Ministerstvem kultury ČR městu Bílina ke 
spolufinancování akcí „Oprava hudebního altánu v areálu lázní Bílina-Kyselka“ a „Oprava 
fasády domu č. p. 26 v ulici Komenského v Bílině“. 
 
319  
Splnění usnesení č. 194 z 29.02.2012, kterým uložila tajemníkovi městského úřadu pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním harmonogramu odstranění nedostatků 
v Hotelu U Lva. 
 
320  
Postup odboru nemovitostí a investic při řešení havarijního stavu opěrných zdí u p. p. č. 
1978/5 v k. ú. Bílina a u p. p. č. 100 v k. ú. Bílina–Újezd. 
 
321  
Návrh dodatku č. 1 – návrh změn zakládací smlouvy společnosti TERRA NATURA, o. p. s.  
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XIII. stahuje z programu 
 
 
322  
Materiál č. 207 – žádost ředitelky Městských technických služeb Bílina o souhlas se 
zakoupením speciálního vozidla – ramenového nakladače kontejnerů formou leasingu s  tím, 
že materiál bude předložen do další rady města. 
 
 
 

 
 

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 
 
 
323  
Uzavření podnájemní smlouvy mezi Rekreačním a sportovním zařízení Bílina, s. r. o., jako 
nájemcem a občanským sdružením BC Teplice jako podnájemcem. Předmětem smlouvy je 
přenechání užívání nebytových prostor na zimním stadionu v Bílině, a to od 24.04.2013 do 
27.04.2013, za účelem zajištění a uskutečnění sportovní akce v profesionálním boxu.  
 
324  
Řádnou účetní závěrku a návrh k hospodářskému výsledku za rok 2012 společnosti 
Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


