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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 7. schůze v roce 2014, 
konané 2. dubna 2014 

 
 

Usnesení s termínem č.:  
184 taj.   14.05. 
281  taj. (ONI)   28.05.  

229 KC Kaskáda  30.05.   
313 taj. (ONI)  19.06. 

 
Splněná usnesení č.: 185, 232 
 
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 

745/13 taj. (ONI)   předkládat pravidelně informace o harmonogramu realizace služeb  

        v integrovaném centru prevence 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. schvaluje  
 
242  
Rozpočtovou změnu č. 42/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Automotosport Osek, o. s., jako příjemcem, na 
zakoupení pohárů pro vítěze automobilových závodů do vrchu konaných 12.04.2014. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 

243  
Rozpočtovou změnu č. 47/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 rezerva na drobné investiční náklady ve výši 
108.000 Kč a rezerva na projektové dokumentace ve výši 356.000 Kč. 
 

244  
Rozpočtovou změnu č. 48/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic v celkové výši 300.000 Kč na realizaci akce „Úpravy v sociálních 
zařízeních KC Kaskáda v Bílině“. 
 

245  
Rozpočtovou změnu č. 51/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 128.000 Kč na investiční akci „Monitorovací systém atria 
radnice“. 
 

246  
Rozpočtovou změnu č. 52/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 99.000 Kč na investiční akci „Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina – oprava vstupu do dětského oddělení“. 
 

247  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Sportovně kuželkářským klubem Bílina jako příjemcem na plánovanou akci. 
Dotace bude poskytnuta z rozpočtu města, který byl schválen zastupitelstvem města 
12.12.2013 usnesením č. 275. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
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248  
Žádost ZŠ Lidická o použití vlastního investičního fondu na pořízení 4 ks počítačů ve výši 
65.000 Kč. 
 

249  
Žádost MŠ Síbova o použití vlastního investičního fondu na pořízení univerzálního robota do 
kuchyně v MŠ Aléská ve výši 45.000 Kč. 
 

250  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a KC Kaskáda jako 
vypůjčitelem, jejíž předmětem je nemovitý majetek v areálu lázní, za účelem uspořádání 
jarmarků KC Kaskáda konaných 03.05.2014 a 06.09.2014. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
251  
Uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Bílina jako půjčitelem a panem 
Ing. Františkem Poživilem jako vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky je notebook Dell 
Inspiron 3537 s inv. číslem MUBIH000DBRR. Podpisem smlouvy o výpůjčce, která se 
sjednává na dobou určitou, s účinností od 12.03.2014 do konce volebního období 2014, 
pověřuje starostu města. 
 

252  
Uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Bílina jako půjčitelem a panem 
Mgr. René Štěpánkem jako vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky je notebook Dell Inspiron 
3537 včetně příslušenství, s inventárním číslem MUBIH000DDXJ. Podpisem smlouvy 
o výpůjčce, která se sjednává na dobou určitou, s účinností od 12.03.2014 do konce volebního 
období 2014, pověřuje starostu města.  
 

253  
Uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o výpůjčce zdravotnického zařízení uzavřené 08.03.2006 
mezi městem Bílina jako půjčitelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako 
vypůjčitelem. Předmětem tohoto dodatku je snížení celkové hodnoty vypůjčeného majetku, 
z důvodu jeho vyřazení či zastaralosti, o částku 1.569.501,10 Kč. Celková pořizovací hodnota 
všech movitých věcí ve výpůjčce činí 3.172.312,34 Kč. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města. 
 
254  
Žádost paní Anny Ortutaiové o přidělení bytu v Domě se soustředěnou pečovatelskou službou. 
 
255  
Žádost pana Václava Rady o přidělení bytu v Domě se soustředěnou pečovatelskou službou. 
 
256  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Kateřinou Pondělíčkovou na byt č. 5 ul. 5. května 270, na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
257  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Rostislavem Gramskopfem na byt č. 23 ul. Tyršova 320/10 
kategorie „rezerva města“, na dobu určitou  6+6 měsíců. 
 
258  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Ondreje Olaha ve výši 9.965 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné. 
 



Usnesení Rady města Bíliny z 02.04.2014 3 
 

259  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Reginu Koudelkovou ve výši 12.144 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
260  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Jiřího Lišku ve výši 6.648 Kč za nezaplacené zbylé 
dlužné nájemné a ve výši 19.987,50 Kč za nezaplacenou odběratelskou fakturu. 
 

261  
Neúčtovat poplatek z prodlení za opožděně uhrazené dlužné nájemné paní Barboře 
Mairichové. 
 

262  
Zveřejnění záměru výpůjčky prostoru sloužícího k podnikání – posilovna městské policie, 
Havířská 582/27, Bílina, o celkové výměře 28 m2.    

 
263  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání – Lesní kavárna, č. p. 131, 
Kyselka Bílina o celkové vnitřní výměře 147,57 m2 pro využití jako Lesní kavárna za nájemné 
dle platné směrnice o nájmu prostor sloužících k podnikání s tím, že náklady na energie bude  
hradit nájemce. Smlouva o nájmu bude uzavřena s platností od 07.06.2014 na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou. 
 
264  
Uzavření podnájemní smlouvy v prostoru sloužícím k podnikání na adrese Seifertova 105/11, 
Bílina, mezi nájemcem panem Pavlem Chaloupkou jako podnajímatelem a METALL FOX 
TRADE, s. r. o., se sídlem tř. Budovatelů 2957/108, Most, 434 01, zastoupeným panem 
Tomášem Novákem, bytem Radniční 1/2, Most, 434 01 jako podnájemcem, s platností od 
01.05.2014 na dobu určitou jednoho roku. Vztah mezi nájemcem panem Pavlem Chaloupkou 
a pronajímatelem městem Bílinou se nemění. 
 

265  
Výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách na akci „Výkon technického dozoru investora pro akci Přístavba a rekonstrukce 
Zelené haly v Bílině“, dle návrhu předloženého vedoucím odboru nemovitostí a investic, dále 
viz usnesení 272. 
 
266  
Řádnou účetní závěrku za rok 2013 společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
včetně použití hospodářského výsledku na úhradu ztráty za rok 2012, dle návrhu předloženého 
jednatelem společnosti. 
 
267  
Účast pana Josefa Horáčka, starosty města, na zahraniční studijní cestě do Turecka, 
pořádané společností ČEZ, a. s., v termínu od 14.04. do 17.04.2014. 
 

268  
Směrnici č. 7/2014 o zahraničních pracovních cestách, s účinností dnem schválení, dle návrhu 
předloženého tajemníkem městského úřadu. 
 

269  
Navýšení počtu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Celkový počet dohod 
o pracích konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině je v roce 2014 stanoven 
na 29. 
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II. souhlasí 
 

270  
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 2014/2015 za 
předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou 
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, 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. 
 
 

III. zamítá 
 

271  
Žádost ředitele KC Kaskáda o dodatečné navýšení rozpočtu na nově pořízený majetek v roce 
2013 ve výši 231.000 Kč na pivní chlazení LINDR, videotelefon a 12 stolků se zrcadlem. 
 
 

IV. rozhodla 
 
 

272  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávané mimo režim 
zákona o veřejných zakázkách na akci „Výkon technického dozoru investora pro akci Přístavba 
a rekonstrukce Zelené haly v Bílině“. 
 
273  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bazénové vany koupaliště 
na Kyselce ve městě Bílina“ dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina takto: 

Pořadí Název uchazeče 

1. Petr Arpáš, s. r. o. 

2. Fa HAKIM, s. r. o. 

 
274  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Pořízení 1 ks rotátoru pro uložení agendy 
evidence řidičů“ dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina takto: 

Pořadí Název uchazeče 

1. MEDIS INFO SECURITY, s. r. o. 

2. KASYS, s. r. o. 

 
275  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Oprava terasy a navazujících konstrukcí 
Mírové Náměstí 94/23 Bílina směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina takto: 

Pořadí Název uchazeče 

1. ABS – Stavební společnost, s. r. o. 

2. Petr Arpáš, s. r. o. 
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V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z r u š i t 
 
 
276  
Usnesení zastupitelstva č. 33 z 13. února 2014, kterým byl schválen záměr prodeje pozemku 
p. č. 269/71 o výměře 247 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2.  
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 

 
277  
Usnesení zastupitelstva města č. 166 z 5. září 2013, kterým bylo schváleno uzavření kupní 
smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností LORKOS, s. r. o., se sídlem 
Bílina, Sídliště u Nového nádraží 685/8, jako kupujícím. Předmětem smlouvy byl prodej domu 
č. p. 462 v ulici Teplická a pozemkové parcely č. 1191 (zastavěná plocha) o výměře 559 m2 
v k. ú. Bílina za kupní cenu, dle znaleckého posudku, která činí 1.500.000 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy byl pověřen starosta města. Důvodem revokace je nedodržení 6 měsíční lhůty 
stanovené pro uhrazení kupní ceny a podpisu kupní smlouvy, viz usnesení č. 284. 

 

278  
Usnesení zastupitelstva města č. 24 z 13. února 2014, kterým byl schválen záměr prodeje 
pozemku p. č. 2221/2 o výměře 200 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2, viz usnesení 
č. 291.  
 
 

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

279  
Rozpočtovou změnu č. 41/2014 – přijetí dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 
700.000 Kč na zajištění Lékařské pohotovostní služby pro rok 2014.    
 

280  
Rozpočtovou změnu č. 43/2014 – přijetí dotace ve výši 1.776.000 Kč na zajištění výkonu 
pěstounské péče pro rok 2014. 
 

281  
Rozpočtovou změnu č. 46/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč 
z rezerv města – přebytku hospodaření, mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Podkrušnohorským gymnáziem Most, pracoviště Bílina, příspěvková organizace, jako 
příjemcem, na provozní náklady budovy gymnázia v Bílině. Podpisem smlouvě doporučuje 
pověřit starostu města.      
 

282  
Rozpočtovou změnu č. 49/2014 – přijetí části dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR ve výši 369.000 Kč, na projekt „Integrované centrum prevence“. 
 
283  
Rozdělení finančních příspěvků sportovním organizacím na činnost na rok 2014, v souladu 
s Programem podpory sportu ve městě Bílina, kde je dle obecných ustanovení z celkové částky 
vyčleněno na grant na činnost sportovních subjektů 80 % celkového objemu, tj. 1.787.000 Kč. 
Zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku mezi městem Bílina jako poskytovatelem a těmito organizacemi jako příjemcem: 
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a) SanDoMon Bílina, o. s., ve výši 18.241 Kč, 
b) Atletický klub Bílina ve výši 476.533 Kč,  
c) AVZO – bikros + lodní modeláři ve výši 22.801 Kč, 
d) Fotbalový klub Bílina ve výši 376.210 Kč, 
e) Draci Bílina, o. s., ve výši 111.723 Kč, 
f) Klub rybolovné techniky ve výši 91.202 Kč, 
g) Lawen tenis klub Bílina ve výši 68.402 Kč, 
h) Motoklub Bílina ve výši 79.802 Kč, 
i) Shotokan karate-do Masopust ve výši 259.927 Kč, 
j) SK Favorit Bílina ve výši 18.241 Kč, 
k) SK SIAD Bílina ve výši 34.201 Kč,  
l) Sport team Bílina ve výši 13.681 Kč, 
m) Sportovní kuželkářský klub Bílina ve výši 15.961 Kč, 
n) TJ Sokol Bílina ve výši 57.001 Kč, 
o) Velosport team Bílina ve výši 27.361 Kč, 
p) ŠSK při ZŠ Lidická Bílina ve výši 76.383 Kč,  
q) ŠSK při Gymnáziu Bílina ve výši 39.330 Kč. 
Podpisem smluv doporučuje pověřit starostu města. 
 
284  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1191 o výměře 559 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je budova 
č. p. 462 /objekt občanské vybavenosti/, Teplické Předměstí, za cenu obvyklou, která činí 
1.500.000 Kč, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí.    
 

285  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/202 o výměře 22 m2 k. ú.  Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 
90 Kč/m2.  
 
286  
Záměr prodeje pozemků p. č. 927/4 o výměře 23 m2, p. č. 927/10 o  výměře 26 m2, p. č. 927/11 
o  výměře 23 m2, p. č. 927/16 o  výměře 23 m2, p. č. 927/17 o  výměře 23 m2, p. č. 927/22 
o  výměře 23 m2, p. č. 927/29 o  výměře 23 m2, p. č. 927/34 o  výměře 22 m2, ideální poloviny 
pozemku p. č. 927/35 o celkové výměře 22 m2, ideální polovina pozemku p. č. 927/38 o celkové 
výměře 22 m2, p. č. 927/39 o  výměře 22 m2, p. č. 927/49 o  výměře 22 m2 vše k. ú. Bílina 
za kupní cenu 120 Kč/m2. 
 
287  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2219/10 o výměře 18 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2. 
 
288  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2219/36 o výměře 19 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2. 
 
289  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2022/2 o výměře 21 m2, p. č. 2022/8 o výměře 11 m2 a p. č. 
2021/2 o výměře 76 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2. 
 

290  
Záměr směny části pozemku p. č. 1630/94 o výměře cca 1 369 m2 za část p. č. 1630/85 
o výměře cca 298 m2, část p. č. 1630/86 o výměře cca 339 m2 a pozemku p. č. 1630/95 
o výměře 48 m2 vše v k. ú. Bílina.  
 

291  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2221/2 o výměře 200 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 145 Kč/m2 
s předkupním právem pro manžele Jaroslava a Zdenu Ptáčkových.  
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292  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jiřím a Ludmilou 
Rosenkracovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/13 
o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.760 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
293  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Karlem a Marií 
Sochorovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/12 
o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.760 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
294  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Petrem a Marcelou 
Panuškovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku 
p. č. 927/25 o celkové výměře 23 m2 a prodej ideální poloviny pozemku p. č. 927/26 o celkové 
výměře 23 m2 oba k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.760 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
295  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Janem a Soňou 
Luxovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku 
p. č. 927/25 o celkové výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 1.380 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
296  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Marií Kalabzovou jako 
kupující ideální poloviny pozemku p. č. 927/28 o celkové výměře 23 m2 a manželi Radkem 
a Monikou Schuranovými jako kupujícími ideální poloviny pozemku p. č. 927/28 o celkové 
výměře 23 m2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 2.760 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
297  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Václavem a Věrou 
Vokáčovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2219/6 o výměře 
18 m2 do podílového spoluvlastnictví za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
298  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Josefem 
Opočenským jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1194/25 
o výměře 17 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 2.210 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
299  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, 
a. s. jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 160/61 o výměře 12 m2 
odděleného z pozemku p. č. 160/15 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2728-
320/2013 za kupní cenu 2.190 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 32-5965-2014. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
300  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Josefem a Helenou 
Žejdlíkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2379/13 
o výměře 1 031 m2 odděleného z pozemku p. č. 2379/1 k. ú. Bílina na základě geometrického 
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plánu č. 2748-14042/2014 za kupní cenu 145 Kč/m2, tj. 149.495 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
301  
Převod pozemku p. č. 484/2 o výměře 103 m2 k. ú. Bílina formou řádného vydržení podle 
ustanovení § 1091 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nemovitá věc se převádí 
do podílového spoluvlastnictví s tím, že vlastníkem ½ nemovité věci se stává paní Růžena 
Křížková a vlastníkem ½ nemovité věci se stávají manželé Ladislav a Růžena Křížkovi.  
 
302  
Uzavření smlouvy č. 156/13/4120 o bezúplatném převodu nemovitých věcí, a to pozemků 
p. č. 336/124 a p. č. 336/125 k. ú. Bílina. Smlouva se uzavírá mezi Českou republikou – 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2 – Nové město jako „převodcem“ a městem Bílinou jako „nabyvatelem“.  
Zároveň doporučuje souhlasit s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.   
 
303  
Uzavření smlouvy č. 29/14/4120 o bezúplatném převodu nemovité věci, a to pozemku 
p. č. 269/353 k. ú. Bílina. Smlouva se uzavírá mezi Českou republikou – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha 2 – Nové město jako „převodcem“ a městem Bílinou jako „nabyvatelem“.  Zároveň 
doporučuje souhlasit s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města.   
 
304  
Nabídku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod části 
pozemku p. č. 270/6 o výměře cca 260 m2 k. ú. Bílina. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 
305  
Nabídku společnosti České dráhy, a. s., na výkup pozemku p. č.  2190/22 o výměře 122 m2 

k. ú. Bílina za kupní cenu 55.000 Kč.   
 

 
IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z v o l i t  

 
 
306  
Paní Miloslavu Uhrovou přísedící Okresního soudu v Teplicích, v souladu s § 64, odst. 1 
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedící a státní správě soudů. 
 
 

X. předkládá zastupitelstvu města   k   p r o j e d n á n í  
 
 

307  
Materiál č. 204 – žádost SK HC Draci Bílina o poskytnutí finanční podpory ve výši 950.000 Kč 
na náklady spojené s 2. národní hokejovou ligou na rok 2014.       
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XI. bere na vědomí 
 
 
308  
Ukončení smlouvy o výpůjčce z 27.12.2010 uzavřené mezi městem Bílina a panem Mgr. René 
Štěpánkem, jejímž předmětem byla výpůjčka notebooku Leonovo Ideapad Z 360 včetně 
příslušenství, s inv. číslem MUBIH000ESIC. 
 

309  
Ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené 17.02.2011 mezi městem Bílina jako půjčitelem 
a panem Ing. Františkem Poživilem jako vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky byl notebook 
Leonovo Ideapad Z 360  s inv. číslem MUBIH000ELYH. 
 

310  
Splnění usnesení rady města č. 185 z 19.03.2014, kterým bylo řediteli Kulturního centra 
Kaskáda uloženo předložit do příštího zasedání rady města písemnou informaci o projednání 
výsledku veřejnosprávní kontroly č. 1/2014, včetně návrhu na odstranění zjištěných 
nedostatků v hospodaření za uplynulé účetní období. 
 

311  
Splnění usnesení rady města č. 232 z 19.03.2014, kterým rada města vzala na vědomí  žádost 
nájemců Hotelu U Lva v Bílině o řešení stavu pronajatého objektu a uložila tajemníkovi 
městského úřadu připravit do příští rady města návrh přijatých opatření na odstranění 
současného havarijního stavu tohoto objektu s tím, že na příštím zasedání rady města bude 
odborem nemovitostí a investic předložen návrh na vypsání výběrového řízení na odstranění 
havarijních stavů. 
 

312  
Žádost pana Lundy o vybudování workout hřiště v Bílině s tím, že tento námět bude předložen 
při projednávání návrhu rozpočtu na rok 2015.  
 

313  
Zprávu odboru nemovitostí a investic o technickém stavu lázeňských budov a ukládá 
tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním 
posudku technického stavu objektů lázní a návrhu opatření.  Taj. (ONI) – 19.06. 
 
314  
Pravidla pro užívání zasedací místnosti platná od 29.02.2014, s nově aktualizovaným ceníkem 
za pronájem, který nabývá účinnosti dne 02.04.2014. 
 

315  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 19.03.2014. 
 

316  
Nabídku paní Martiny Tuháčkové na zhotovení městských nástěnných kalendářů na rok 2015. 
 

317  
Výzvu současných a bývalých členů Zastupitelstva města Bíliny k činnosti – urychlenému 
jednání ve věci rozporu při akci „Havarijní rekonstrukce kanalizace v areálu Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina“. Rada města zároveň bere na vědomí stanovisko 
k této výzvě zpracované advokátní kanceláří Dostál & Sorokáč, na základě které pověřuje 
vedoucího odboru nemovitostí a investic oslovením nezávislého znalce a přípravou složení 
kontrolní skupiny, dle doporučení právních zástupců města. 
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XII. stahuje z programu 
 
 

318  
Materiál č. 183 – odpisové plány příspěvkových organizací. 
 
 

 
 

RADA MĚSTA 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 

 

I. bere na vědomí 
 
319  
Aktualizované znění společenské smlouvy společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, předložené advokátní kanceláří Dostál & Sorokáč s tím, že ukládá tajemníkovi 
městského úřadu zajistit projednání této společenské smlouvy na zasedání zastupitelstva 
města, které se uskuteční 10.04.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r.   
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

 


