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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 24. schůze v roce 2015, 
konané 13. října 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
619 HNsP  27.10. 
984 Taj.  27.10. 
1136 ONI  10.11. 
981 Taj.   10.11.  
983  Taj. (ONI) 10.11. 

1145 Taj. (ONI) 24.11. 
879 Taj. (ONI) 30.11. 
985 Taj. (OSVV) 31.12. 
883 Taj.  leden

 
Trvalé usnesení č.: 
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
1144  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit odbor dopravy pravidelným informováním rady města 
o realizovaných a případně plánovaných vydávání povolení k výkopovým pracím na území 
města Bíliny.         Taj. (OD) – trvalý  

 
1145  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic přípravou nové 
směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, s tím, že na jednání 
o obsahu této směrnice budou pozváni zástupci jednotlivých politických hnutí a stran. Návrh 
směrnice bude předložen do jednání rady města, která se uskuteční 24. listopadu 2015. 
         Taj. (ONI) – 24.11. 

 
II. schvaluje 

 
 

1146  
Rozpočtovou změnu č. 83/2015 – přijetí peněžního daru od pana Stanislava Tejčka – 
elektroservis, Bílina ve výši 2.000 Kč pro Klub důchodců II, Havířská 583/28, Bílina. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1147  
Rozpočtovou změnu č. 84 /2015 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
ve výši 2.000 Kč, z přebytku hospodaření, na vratku přeplatku sociální dávky z roku 2013. 
 
1148  
Rozpočtovou změnu č. 85/2015 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda na úhradu odpisů roku 2015 
z nově pořízeného majetku – pořízení osvětlovacího pultu ve výši 3.170 Kč.  
 
1149  
Rozpočtovou změnu č. 86/2015 – navýšení rezervy na drobné investiční náklady o částku ve 
výši 153.000 Kč z plnění pojistných událostí. 
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1150  
Rozpočtovou změnu č. 87/2015 – přesun finančních prostředků z rezervy na drobné investiční 
náklady ve výši 59.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
1151  
Rozpočtovou změnu č. 88/2015 – přesun finančních prostředků z rezervy na projektovou 
dokumentaci ve výši 156.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
1152  
Rozpočtovou změnu č. 89/2015 – navýšení rozpočtu z rozpočtu města – oblast kultury, těmto 
organizacím:  
a) Mateřská škola Švabinského ve výši 20.000 Kč, na dopravu na 2 výlety, 
b) Základní škola Lidická ve výši 45.000 Kč, na materiál pro dílny, výukové programy 

a dopravu na výlety, 
c) Základní škola Za Chlumem ve výši 34.000 Kč, na projektové dny a exkurze,  
d) Základní škola Aléská ve výši 23.000 Kč, na výuku a dopravu na dopravní hřiště,  
e) Dům dětí a mládeže Bílina ve výši 68.000 Kč, na výlet, sobotní akce a Vánoční dílny. 
 
1153  
Žádost paní Olgy Peškové a prominutí pronájmu v KD Fontána a zároveň schvaluje čerpání 
rozpočtu odboru školství, kultury a sportu ve výši 9.000 Kč za pronájem KD Fontána na setkání 
občanů zaniklých obcí Radovesice, Dřínek, Hetov, Lískovice-Chotovenka, které se koná 
17.10.2015. 
 
1154  
Použití finančních prostředků v rozpočtu ZŠ Lidická v závazném ukazateli na výlety a exkurze, 
ve výši 19.000 Kč.  
 
1155  
Přesun finančních prostředků v rozpočtu KC Kaskáda – snížení Nezávazných ukazatelů 
o částku 73.000 Kč a navýšení Mezd o částku 54.500 Kč a navýšení Odvodů o částku 
18.500 Kč, na dvě úklidové pracovnice na období měsíců listopad a prosinec 2015. 
 
1156  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Fotbalovým klubem Bílina jako příjemcem ve výši 50.000 Kč na uhrazení havarijní závady 
u 2 ks kotlů, které zajišťují ohřev teplé vody a vytápění šaten sportovců a vyvložkování komína. 
Bude hrazeno z rezervy rady. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1157  
Záměr pronájmu pozemků části p. č. 12/4 o výměře cca 1 666 m2, p. č. 12/5 o výměře 57 m2 
a části p. č. 12/12 o výměře cca 230 m2 vše k. ú. Bílina, za účelem provozování obchodního 
zařízení a parkoviště, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků 
města Bíliny. 
 
1158  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. BVB/03/2015/ČTI, týkající 
se podzemního telekomunikačního vedení veřejné telekomunikační sítě s označením „11010-
054978 TM_BTA_Teplice_TPBZH_42040_OK“, která se dotkne pozemků p. č. 1636/39, 
1636/94, 1636/95, 1636/107 vše k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí 
obtíženou a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem v Praze 3- 
Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene, 
která je zastoupena na základě plné moci společností ŠINDY, a. s., se sídlem v Dolních 
Břežanech, 5. května 16. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude 
provedena jednorázově za dohodnutou částku 100 Kč/bm (bez DPH). Rada města zároveň 
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souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.   
 
1159  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. BVB/04/2015/ČTI, týkající 
se podzemního telekomunikačního vedení veřejné telekomunikační sítě s označením „11010-
054905 TM_BTA_Teplice_TPYBT_42040_OK“, která se dotkne pozemků p. č. 1186/1, 
1683/15, vše k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí obtíženou a společností 
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem v Praze 3-Žižkov, Olšanská 2681/6, 
PSČ 130 00 jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene, která je zastoupena na 
základě plné moci společností ŠINDY, a. s., se sídlem v Dolních Břežanech, 5. května 16. 
Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za 
dohodnutou částku 100 Kč/bm (bez DPH). Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
1160  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4004997/001, týkající se 
stavby s názvem „TP Bílina, ppč.861/346, p. Nebeská“, mezi městem Bílina jako stranou 
povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02 zastoupenou společností R-built, s. r. o., se sídlem v Radovesicích, Radovesice 
169, PSČ 410 02, IČ 25430645 jako stranu oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno 
se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 13.663 Kč včetně DPH. Rada 
města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
1161  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manželi Petrem 
a Alenou Arpášovými jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem pozemků p. č. 
1194/62 o výměře 61 m2, p. č. 1194/63 o výměře 114 m2, p. č. 1194/64 o výměře 82 m2, p. č. 
1194/65 o výměře 312 m2 a část p. č. 1194/27 o výměře cca 150 m2 k. ú. Bílina, za účelem 
využití jako manipulační plochy, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu 
pozemků města Bíliny, tj. 3.995 Kč/rok. Rada města zároveň souhlasí s výstavbou oplocení 
pozemku, které bude vybudováno na náklady nájemce. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1162  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Zdeňkou Eichhornovou na byt č. 45, ul. Sídliště Za Chlumem 
751, na dobu určitou jednoho roku. 
 
1163  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Janem Šoralem na byt č. 8, ul. 5. května 268/72, na dobu 
určitou jednoho roku. 
 
1164  
Úpravu směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina s účinností od 01.10.2015, dle návrhu předloženého vedoucím odboru 
nemovitostí a investic. 
 
1165  
Doplnění potenciálních členů hodnotící komise pro veřejné zakázky malého rozsahu 
Mgr. Veronikou Horovou, na základě návrhu HNHRM. 
 
1166  
Prodloužení termínu pro předložení doplněného materiálu č. 644 – organizačního řádu 
Městského úřadu Bílina a organizačního schématu, a to do 24.11.2015. 
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1167  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 485 uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní 
Žanetou Mašanskou provd. Dortovou, bytem Hrobčice 60, PSČ  417 57, jako nájemcem. 
Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese Havířská 583, 
Bílina, o celkové výměře 28,89 m2 s využitím jako kadeřnictví. Smlouva bude ukončena 
k 31.12.2015.  
 
1168  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor na adrese Havířská 583, Bílina, o celkové výměře 
28,89 m2 pro využití jako kadeřnictví, kanceláře. 
 
1169  
Žádost paní Věry Ťupekové o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
1170  
Žádost pana Zdeňka Kačírka o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
1171  
Žádost pana Antonína Schuberta o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
1172  
Odložení žádosti paní Dany Subé o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou 
službou do doby uskutečnění sociálního šetření v místě trvalého bydliště. 
 
 
 

III. souhlasí 
 
 
1173  
S udělením výjimky nad počet dětí stanoveného prováděcím právním předpisem, 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. V přípravné třídě Základní 
školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace může být pro školní rok 
2015/2016 zapsáno 18 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.  
 
1174  
S udělením výjimky nad počet dětí stanoveného prováděcím právním předpisem, 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. Ve třídě VIII. A Základní 
školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace může být pro školní rok 
2015/2016 zapsáno 32 žáků za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.  
 

 

IV. zamítá 
 

1175  
Žádost manželů Jiřího a Věry Kodadových o prodloužení výpovědní lhůty nájemní smlouvy 
č. 398, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 108/1 o výměře cca 120 m2 k. ú. 
Bílina-Újezd, z 3 měsíců na 6 měsíců. 
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1176  
Žádost Městské knihovny Bílina o navýšení rozpočtu o částku ve výši 31.000 Kč na pořízení 
sedacích vaků a polštářků a o částku ve výši 150.000 Kč na pořízení 5 ks počítačů. 
 
1177  
Žádost Draci Bílina, o. s., o poskytnutí finanční dotace ve výši 45.300 Kč na úhradu rozhodčím, 
zdravotní službě na mistrovská utkání mládeže v říjnu 2015 a základní vybavení týmů – štulpny 
a puky, na základě doporučení komise pro školství, kulturu a sport a nedoložení zprávy 
o uhrazených pohledávkách vůči městu.  
 
1178  
Žádost Draci Bílina, o. s., o poskytnutí finanční dotace ve výši 45.400 Kč na dopravu na 
mistrovské zápasy na měsíc říjen 2015, na základě doporučení komise pro školství, kulturu 
a sport a nedoložení zprávy o uhrazených pohledávkách vůči městu.  

 
1179  
Žádost paní Dany Subé o přidělení bezbariérového bytu v Zeleném domě. 
 
 

V. deleguje 
 
1180  
Paní Mgr. Veroniku Horovou, 1. místostarostku města zastupováním města Bíliny ve všech 
orgánech Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.  
 
 

VI. odvolává 
 
1181  
Paní Věru Ryjáčkovou, Karla Schöna, a Mgr. Zdenu Jílkovou z funkce člena redakční rady 
Bílinského zpravodaje. 

 
 

VII. jmenuje 
 

1182  
Konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky 
Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, v souladu 
s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, 
v tomto složení:  
- Mgr. Eva Böhmová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Bílina, člen 

určený zřizovatelem – předseda konkursní komise, 
- Mgr. Veronika Horová, 1. místostarostka města Bíliny, člen určený zřizovatelem, 
- Mgr. Miloslava Sobotková, samostatná referentka oddělení organizací a koncepcí odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, člen určený ředitelem 
krajského úřadu, 

- Mgr. Josef Forman, ředitel Základní školy, Most, U Stadionu 1028, příspěvková 
organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle 
druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, 

- Mgr. Alexandra Štolbová, pedagogický pracovník Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres 
Teplice, příspěvková organizace, 

- Mgr. Radek Hach, školní inspektor České školní inspekce, Ústecký inspektorát, 
- pan Pavel Bárta, předseda školské rady při Základní škole, Bílina, Aléská 270, okres 

Teplice, příspěvková organizace. 
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Rada města zároveň souhlasí s účastí Ing. Ladislava Kvěcha, tajemníka Městského úřadu 
Bílina jako odborníka s hlasem poradním při jednání konkursní komise. Funkcí tajemníka 
komise pověřuje paní Ivetu Richterovou, pracovnici odboru školství, kultury a sportu 
Městského úřadu Bílina. Tajemník není členem konkursní komise. 
 
1183  
Mgr. Evu Böhmovou a Oldřicha Jedličku, DiS., dalšími členy redakční rady Bílinského 
zpravodaje. 
 
1184  
Pana Ing. Jaroslava Horáka do funkce vedoucího odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí, v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
na návrh tajemníka městského úřadu, s účinností od 01.01.2016. 
 
 

VIII. rozhodla 
 
1185  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Oprava 
bytových jednotek v objektech Havířská ulice č. p. 582/27 a 583/28 – Dům s pečovatelskou 
službou“ (DPS) je nabídka firmy PETR ARPÁŠ, s. r. o. Druhá v pořadí nabídka firmy I.S.T. 
REALIZACE, s. r. o. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
1186  
Rozpočtovou změnu č. 91/2015 – navýšení vyrovnávací platby společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., o částku ve výši 63.000 Kč na pořízení zabezpečovacího 
zařízení v Zelené hale a přílohu č. 3/2015 ke Smlouvě o plnění závazku veřejné služby 
obecného hospodářského zájmu. 
 
1187  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a SK HC Draci 
Bílina jako příjemcem, ve výši 350.000 Kč na náklady spojené s II. národní hokejovou ligou – 
doprava, rozhodčí, nákup výzbroje a výstroje a pronájem ledové plochy, z rezervy pro sport. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
1188  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Fotbalovým klubem Bílina jako příjemcem ve výši 70.000 Kč na odstranění havarijního stavu 
čerpadla závlahového systému travnaté hrací plochy v areálu FK Bílina. Bude hrazeno 
z rezervy rady. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1189  
Přílohu č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské technické služby Bílina, 
s platností od 1. října 2015 – dohodu a předání a převzetí nemovitého majetku, který je 
součástí veřejného pohřebiště.  Podpisem přílohy č. 5 doporučuje pověřit vedení města.  
 
1190  
Uzavření smlouvy č. 1008991569 o bezúplatném převodu pozemku p. č. 269/128 o výměře 
336 m2, p. č. 409/2 o výměře 45 m2, p. č. 1654/1 o výměře 800 m2, p. č. 1663/4 o výměře 
1 347 m2 vše k. ú. Bílina a pozemku p. č. 413/1 o výměře 1 834 m2 k. ú. Bílina-Újezd mezi ČR 



Usnesení rady města z 13.10.2015  7 

 

– Státním pozemkovým úřadem se sídlem v Praze, Husinecká 1024/11a jako převodcem 
a městem Bílinou jako nabyvatelem. Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  z a m í t n o u t 
 
 
1191  
Žádost Draci Bílina, o. s., o poskytnutí finanční dotace ve výši 149.400 Kč na dopravu, rozhodčí 
a zdravotní službu na mistrovské zápasy v listopadu a prosinci 2015, na základě doporučení 
komise pro školství, kulturu a sport a nedoložení zprávy o uhrazených pohledávkách vůči 
městu. 
 
1192  
Žádost manželů Jiřího a Věry Kodadových o zřízení předkupního práva k části pozemku p. č. 
108/1 /ostatní plocha /zeleň/ o výměře cca 120 m2.  
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  n e s c h v á l i t 
 
 
1193  
Uzavření smlouvy č. 1007991569 o bezúplatném převodu pozemku p. č. 47/1 o výměře 
2 593 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem se sídlem v Praze, 
Husinecká 1024/11a jako převodcem a městem Bílinou jako nabyvatelem. 
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  z r u š i t 
 
 
1194  
Příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Kaskáda, se sídlem v Bílině, Želivského 54/7, 
IČ 361 232, a to k 31.12.2015, bez právního nástupce. Zároveň rada města doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit radu města zabezpečením veškerých úkonů spojených se 
zrušením této příspěvkové organizace.  
 
1195  
Společnost Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., se sídlem v Bílině, Litoměřická 904, 
IČ 28686055, s likvidací a ukládá valné hromadě společnosti Rekreační a sportovní zařízení 
Bílina, s. r. o., jmenovat likvidátora společnosti ke dni vstupu do likvidace a stanovit výši jeho 
odměny. 
 
 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 

1196  
Informace k plnění usnesení zastupitelstva města č. 254 z 24.09.2015, kterým bylo radě města 
uloženo zajistit stanovisko obyvatel a subjektů se sídlem v části ulice Litoměřická k případné 
změně názvu ulice, dle návrhu pana Heřmánka a zároveň doporučuje zastupitelstvu města 
schválit prodloužení termínu plnění tohoto usnesení, a to do 17.12.2015. 
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1197  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 270 z 24.09.2015, kterým bylo radě města uloženo 
doplnit materiál – návrh na zrušení příspěvkové organizace KC Kaskáda a předložit jej na 
dalším zasedání zastupitelstva města.  
 
1198  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 271 z 24.09.2015, kterým bylo radě města uloženo  
doplnit materiál č. 585 – návrh na zrušení společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 
s. r. o., a předložit ho na dalším zasedání zastupitelstva města.  
 
1199  
Převedení majetku města Bíliny užívaného společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 
s. r. o., na Městské technické služby Bílina formou výpůjčky nebo svěřením do správy 
k 01.01.2016 s tím, že do jednání zastupitelstva města 17.12.2015 bude předložena ke 
schválení aktuální upravená zřizovací listina Městských technických služeb Bílina v úplném 
znění. 

 

XIV. bere na vědomí 
 

 
1200  
Plnění usnesení č. 879 z 18.08.2015, kterým rada města souhlasila s návrhem řešení stavu 
elektroinstalace v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina, obsaženým ve zprávě 
vypracované společností Petr Štětka-Dynoelektro, Hrob, a uložila tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic realizací uvedeného řešení. Další 
termín 30.11.2015.  
 
1201  
Plnění usnesení č. 981 z 15.09.2015, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
připravit podklady pro vypsání výběrového nebo poptávkového řízení na poskytovatele 
bankovních služeb pro město Bílina a ostatní organizace zřízené městem. Další termín 
10.11.2015. 
 
1202  
Plnění usnesení č. 983 z 15.09.2015, kterým rada města uložila tajemníkovi městského úřadu 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním cenové nabídky na dokončení 
opravy chodníku, který tvoří střechu garáží v ulici Aléská – pozemek p. č. 336/99 a cca polovina 
komunikace p. č. 336/98 v k. ú. Bílina, v souladu se žádostí pana Mgr. Jindřicha a Radka 
Stillera. Další termín 10.11.2015. 
 
1203  
Informaci k plnění usnesení č. 985, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí kontrolou značení jednotlivých ulic ve městě, včetně 
zpracování nákladů na případné obnovení označení všech ulic a zároveň schvaluje 
prodloužení termínu plnění tohoto usnesení, a to do 31.12.2015. 
 
1204  
Plnění usnesení č. 1136 z 29.09.2015, kterým rada města vzala na vědomí informaci o návrhu 
postupu prací při akci „Výstavba předávací/přečerpávací nádrže splaškových vod v areálu 
HNsP Bílina“, předloženou vedoucím odboru nemovitostí a investic a uložila vedoucímu 
odboru nemovitostí a investic vyvolat jednání se Severočeskou vodárenskou společností, a. s., 
k zajištění prací na rekonstrukci přečerpávací stanice a kanalizace v areálu Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. Další termín 10.11.2015. 
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1205  
Žádost pana Eliáše o odstranění závadového stavu na pozemku p. č. 1470/2 k. ú. Bílina 
a pověřuje odbor nemovitostí a investic k zajištění nezbytných terénních úprav a provedení 
izolace staveb sousedících s pozemkem p. č. 1470/2 k. ú. Bílina.  
 
1206  
Zápis ze zasedání komise pro školství, kulturu a sport z 05.10.2015. 
 
1207  
Zápis ze zasedání bytové komise z 30.09.2015. 
 
1208  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 19.09.2015. 
 
1209  
Zápis ze zasedání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 12.10.2015. 
 
 

XV. stahuje z programu 
 

1210  
Materiál č. 677 – komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kučlín rozšíření o k. ú. Dřínek a k. ú. 
Bílina. 
 

___________________________________________________ 

 
RADA MĚSTA 

 

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

 
 

I. jmenuje 
 

1211  
Pana Miroslava Adamce členem dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina. 
 

II. schvaluje 
 

1212  
Uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a Miroslavem Adamcem, v předloženém znění s tím, že mu 
přísluší odměna za výkon funkce ve výši 3.000 Kč měsíčně, s účinností dnem schválení. 
Podpisem smlouvy pověřuje jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina. 

 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r.  
1. místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r.  
2. místostarostka města 


