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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 1. schůze v roce 2015, 
konané v termínu 14. ledna 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
229 KC Kaskáda   28.01.2015 
1095 ONI    31.01.2015 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. revokuje 
 
1  
Usnesení rady města č. 1214 ze 17.12.2014, kterým byla schválena výpověď z nájemní 
smlouvy, která byla uzavřena 21.09.2012 mezi městem Bílina jako pronajímatelem 
a společností JTH Property, a. s., jako nájemcem na pozemky p. č. 2273 a 2270/17 k. ú. 
Bílina, včetně jejich součástí, a to dohodou k 31.12.2014. Podpisem dohody byl pověřen 
starosta města, viz usnesení č. 6. 
 

II. schvaluje 
 
2  
Uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce uzavřené 16.10.2013 mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a panem Karlem Schönem jako vypůjčitelem na notebook Lenovo TP Edge 
vč. software s inv. číslem MUBIH1000DGUD v celkové pořizovací ceně 13.963,50 Kč. 
Dodatek č. 2 se uzavírá s účinností od 01.01.2015 do 30.06.2015. Podpisem tohoto dodatku 
pověřuje starostu města. 
 
3  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené 12.03.2013 mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a Motoklubem Bílina jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku je prodloužení doby 
výpůjčky na dobu určitou do 31.12.2015. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
4  
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostor sloužících podnikání na adrese M. Švabinského 831, 
Bílina, o výměře 26,90 m2, mezi městem Bílina jako půjčitelem a Městskou policií Bílina, 
Želivského 50/1, Bílina, jako vypůjčitelem, pro účel využití jako odloučené pracoviště 
městské policie (služebna), s účinností od 01.01.2015. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
5  
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Bílina a městem Duchcov na rok 2015, jejímž 
předmětem je poskytování měřiče rychlosti městu Duchcov. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
6  
Uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy, která byla uzavřena 21.09.2012 mezi 
městem Bílina jako pronajímatelem a společností JTH Property, a. s., jako nájemcem na 
pozemky p. č. 2273 a 2270/17 k. ú. Bílina, včetně jejich součástí, a to k 31.12.2014. 
Podpisem dohody pověřuje starostu města. 
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7  
Prodloužení smlouvy o výpůjčce prostor sloužících podnikání na adrese Litoměřická 1, 
Bílina, o výměře 82,16 m2 formou dodatku s účinností od 01.01.2015 mezi městem Bílina, 
jako půjčitelem a Historickým spolkem města Bíliny, Alšova 177/17, Bílina jako vypůjčitelem 
pro účel využití prostoru jako zasedací místnost. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
8  
Prodloužení smlouvy o výpůjčce prostor sloužících podnikání na adrese M. Švabinského 
668, Bílina, o výměře 113,64 m2 formou dodatku s účinností od 01.01.2015 mezi městem 
Bílina, jako půjčitelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, spol. s r. o., Pražská 206/95, 
Bílina, pro účel využití prostoru jako ordinace. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
9  
Prodloužení smlouvy o nájmu č. 286 prostoru sloužícího podnikání uzavřené mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem a společností O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 
Praha 4, jako nájemcem prostor na adrese Havířská 582, Bílina, o celkové výměře 52,80 m2 
s využitím jako telefonní ústředna, ve smyslu sjednané opce 10 let, formou dodatku na dobu 
určitou do 01.02.2025. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
10  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 572 prostoru sloužícího podnikání uzavřené mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem a společností FAREBO, s.r.o., Dělnická 13, Most, jako nájemcem 
prostor na adrese Mírové náměstí 23, Bílina, o celkové výměře 342,65 m2 s využitím – 
restaurační činnosti – k 31.01.2015, dle žádosti nájemce.  
 
11  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 531 prostoru sloužícího  podnikání uzavřené mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem a paní Jitkou Budkovou, Za Chlumem 761, Bílina, jako nájemcem 
prostor na adrese Za Chlumem 820/33, Bílina,  o celkové výměře 76,87 m2 s využitím jako 
prodejna papírnictví–drogerie ke dni 31.03.2015, dle žádosti nájemce.  
 
12  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 566 prostoru sloužícího podnikání uzavřené mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem a panem Františkem Poživilem bytem Za Chlumem 730, Bílina 
jako nájemcem prostor na adrese Komenského 38, Bílina, o celkové výměře 23,41 m2 
s využitím jako kancelář odhadce a realit k 14.01.2015, z důvodu úmrtí nájemce. 
 
13  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Za Chlumem 820/33, 
Bílina, o celkové výměře 76,87 m2 s využitím jako prodejna. 
 
14  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor na adrese Komenského 38, přízemí o celkové výměře 
23,41 m2 s využitím jako kancelář. 
 
15  
Zajištění ostrahy majetku v areálu Lázně Kyselka stávající společností 
MOSTECKÁ BS, s. r. o., Most, formou objednávek na jednotlivé měsíce do doby schválení 
rozpočtu města na rok 2015.  
 
16  
Program prevence kriminality města Bílina pro rok 2015 a podání žádosti o dotaci 
do Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na rok 2015, dle návrhu 
předloženého odborem nemovitostí a investic. 
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III. zamítá 
 
17  
Žádost společnosti Most k naději, o. s., o prodloužení smlouvy o výpůjčce prostor na adrese 
M. Švabinského 831, Bílina, pro účel využití jako protidrogové centrum. 
 
 

IV. ruší 
 
18  
Usnesení rady města č. 918 z 24.09.2014, kterým schválila uzavření příkazní smlouvy na 
technický dozor stavebníka na veřejnou zakázku „Rekonstrukce strojovny chlazení na 
Zimním stadionu v Bílině“ s panem Pavlem Košťálem, a to z důvodu dlouhodobé pracovní 
neschopnosti. Technický dozor stavebníka bude provádět Ing. František Martinec na základě 
objednávky. 

 
 

V. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
19  
Uzavření smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi městem 
Bílina jako objednavatelem a společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., jako 
poskytovatelem. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 

VI. bere na vědomí 
 
20  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic, že o nejvhodnější nabídce na zakázku 
„Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka“ rozhodne nové vedení města po schválení 
rozpočtu na rok 2015, a to z důvodu stávajícího rozpočtového provizoria. 

 
21  
Výroční zprávu Městského úřadu Bílina o poskytování informací za rok 2014, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 
 

 
 

RADA MĚSTA 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 

I. schvaluje 
 

22  
Cenu pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Bílině pro tréninky a domácí hokejová 
utkání 2. ligy SK HC Draci Bílina ve výši 750 Kč za 1 hodinu v období od 01.01.2015 do 
31.03.2015, která SK HC Draci Bílina umožní dohrání letošního ročníku 2. ligy ledního 
hokeje a současně reflektuje schválené rozpočtové provizorium města. 
 
 
 



Usnesení rady města z 14.01.2015  4 
 

23  
Uzavření dohody o narovnání podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích ve 
spojení s ustanovením § 1903 občanského zákoníku. Předmětem dohody je 
upravení sporných práv týkajících se penzijního připojištění jednatele společnosti, pana 
Mgr. et Mgr. Petra Boudy, MBA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl, MBA 
místostarosta města 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


