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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 6. schůze v roce 2015, 
konané 7. dubna 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
229 KC Kaskáda   duben 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. schvaluje 
 
 
132  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 ul. Tyršova 320/10, s paní Evou Hyrmanovou, na dobu 
určitou jednoho roku a zároveň mění kategorii užívání bytu na kategorii „běžný“. 
 
 

II. rozhodla 

 
 
133  
Pozastavit realizaci projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu, 
Bílina“, s okamžitou platností. 
 
 

III. určuje 
 
 
134  
Oddávající při svatebních obřadech a protagonisty při vítání občánků konaných v obřadní síni 
Městského úřadu Bílina v roce 2015.  
 
 

IV. zřizuje 
 
 
135  
Pro volební období 2015–2018, v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění: 
a) Komisi pro školství, kulturu a sport,  
b) Bytovou komisi, 
c) Sociálně zdravotní komisi, 
d) Komisi pro životní prostředí a dopravu,  
e) Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality, 
f) Komisi pro rozvoj a cestovní ruch. 
Předsedové a členové jednotlivých komisí budou zvoleni na jedné z dalších schůzí rady města.  
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V. bere na vědomí 
 
136  
Pracovní verzi návrhu rozpočtu města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2015.  
 
137  
Informaci vedoucí finančního odboru o žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
o zaslání vyrozumění k regulaci provozu loterií na území města s tím, že návrh odpovědi bude 
připraven dle připomínek členů rady města. 
 
138  
Zprávu vedoucího odboru nemovitostí a investic z realizace projektu „Zlepšení tepelně 
technických vlastností plaveckého bazénu, Bílina“. 
 
139  
Žádost Husova institutu teologických studií, c. p. o., o příspěvek na provoz výukových prostor 
s tím, že pověřuje tajemníka přípravou podkladových materiálů do dalšího zasedání rady 
města. 
 
140  
Petici týkající se žádosti o zachování soukromé plicní ambulance MUDr. Aleny Jelínkové za 
stávajících podmínek s tím, že do příštího zasedání rady města bude předložen kompletní 
materiál.  
 
141  
Jednací řád Rady města Bíliny.  
 
142  
Informace o rozhodování Rady města Bíliny ve věcech obce jako jediného společníka 
obchodních společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina a Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
 
143  
Pozvání starosty polského města Bilgoraj (Polsko) k návštěvě města u příležitosti konání 
jarmarku, v termínu 19.06.–22.06.2015. 
 

____________________________________________ 
 

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 
 

144  
Rezignaci MUDr. Jiřího Závodského na funkci člena dozorčí rady společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a to k 30.03.2015. 
 
 
 
 

 

Oldřich Bubeníček 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová  
1. místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová 
2. místostarostka města 


