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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 19. schůze v roce 2015, 
konané 18. srpna 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
882 Taj.  ihned     879 Taj. (ONI) 15.09. 
883 Taj.  ihned     916 Taj.  15.09. 
619 HNsP   18.08.     917 Taj.  15.09. 
544  Komise ŽP  31.08.  
 
Splněná usnesení: 276, 612, 625, 626 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. revokuje 
 

856  
Usnesení č. 324 z 12.05.2015, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene č. 7700071872_30/BVB, týkající se stavby plynárenského 
zařízení s názvem „REKO MS Bílina - Teplická II. etapa +1, číslo stavby 7700071872”, která 
se dotkne pozemků p. č. 1186/1, 1186/10, 1194/1, 1194/28, 1194/61, 1199, 1268, 1298, 
1683/15, 1683/53, 1683/81, 1683/82, 1683/92, 1683/96, 1683/107, 1703 vše k. ú. Bílina, 
mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností RWE GasNet, s. r. o., se 
sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, jako stranu budoucí oprávněnou 
z věcného břemene, která je zastoupena na základě plné moci společností RWE Distribuční 
služby, s. r. o., se sídlem v Brně, Plynárenská 499/1. Věcné břemeno bude sjednáno na 
dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou částku 290 Kč/bm 
(včetně DPH). Rada města zároveň souhlasila s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřila starostu města. Viz usnesení č. 867. 

 
 

II. schvaluje 
 

857  
Rozpočtovou změnu č. 10/2015 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a společností ČEZ, a. s., jako dárcem. Předmětem smlouvy je poskytnutí 
finančního daru v celkové výši 615.000 Kč na projekty uvedené ve smlouvě. Podpisem 
darovací smlouvy pověřuje starostu města.  
 

858  
Rozpočtovou změnu č. 47/2015 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o průtokovou dotaci na 
úhradu realizace projektu „Duhová škola 2015“ ve výši 443.000 Kč.  
 

859  
Rozpočtovou změnu č. 48/2015 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská na úhradu odpisů roku 2015 
z nově pořízeného majetku – datové sítě a WiFi segmentu ve výši 16.570 Kč. 
 

860  
Rozpočtovou změnu č. 49/2015 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda o průtokovou dotaci na 
realizaci projektu „Den horníků“ ve výši 100.000 Kč.  
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861  
Rozpočtovou změnu č. 50/2015 – proplacení faktur Hornické nemocnice s poliklinikou 
Bílina, s. r. o. Rada města zároveň bere na vědomí stanovisko k proplacení faktur HNsP s 
tím, že se nejedná o veřejnou podporu. Dle doporučení finančního odboru budou faktury 
proplaceny na základě plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu.  
 
862  
Rozpočtovou změnu č. 51/2015 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 
470.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
863  
Rozpočtovou změnu č. 52/2015 – přesun finančních prostředků z rezervy PD ve výši 
43.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
864  
Rozpočtovou změnu č. 53/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 399.000 Kč na akci Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o. – lůžkové části. 
 
865  
Rozpočtovou změnu č. 54/2015 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina ve 
výši 504.000 Kč na financování nového střediska „Správa hřbitova“. 
 
866  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 o velikosti 1+1 Tyršova 320/10 kategorie „běžný“ 
s paní Marcelou Vostárkovou na dobu určitou jednoho roku. 
 
867  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700071872_30/BVB, 
týkající se stavby plynárenského zařízení s názvem „REKO MS Bílina - Teplická II. etapa +1, 
číslo stavby 7700071872”, která se dotkne pozemků p. č. 1186/1, 1186/10, 1194/1, 1194/28, 
1194/61, 1199, 1268, 1298, 1683/15, 1683/53, 1683/81, 1683/82, 1683/92, 1683/96, 
1683/107, 1703 vše k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou 
a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 
jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene, která je zastoupena na základě plné 
moci společností RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem v Brně, Plynárenská 499/1. 
Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za 
dohodnutou částku 290 Kč/bm (včetně DPH). Rada města zároveň souhlasí s podmínkami 
v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
868  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy 
o právu provést stavbu č. IV-12-4013817/001 pro zřízení nového odběrního místa týkající se 
stavby zařízení distribuční soustavy s názvem „TP-Bílina, Nemocniční ppč. 2167/1“, která se 
dotkne pozemku p. č. 2162 a p. č. 2167/1 k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou 
budoucí povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
v Děčíně, Teplická 874/8, jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene, která je 
zastoupena na základě plné moci společností R-built, s. r. o., se sídlem v Radovesicích 169. 
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.   
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869  
Uzavření smlouvy o dílo jejíž předmětem je provádění úklidu společných prostor v přízemí 
domu na adrese Tyršova 320, Bílina, mezi městem Bílina a firmou EuroProfi Clean, v. o. s., 
se sídlem Cílkova 639/24, Praha 4, PSČ 142 00, s účinností od 01.09.2015. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města Bíliny. 
 
870  
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. PPS/01/2015/AGC mezi městem Bílinou jako 
vlastníkem nemovitostí a společností AGC Automotive Czech, a. s., se sídlem v Chudeřicích, 
Sklárna čp. 33 jako stavebníkem, jejímž předmětem je souhlas s provedením stavby 
s názvem „Nová manipulační plocha na p. p. č. 43 k. ú. Chotějovice“ na pozemcích ve 
vlastnictví města, a to p. č. 188/47, p. č. 415/2 a p. č. 415/4 k. ú. Chotějovice. Rada města 
zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 
871  
Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 372 ve znění dodatku č. 1 mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a panem Nguyenem Van Chiu jako nájemcem, kdy předmětem dodatku 
je rozšíření předmětu nájmu o pronájem části pozemku p. č. 1826/1 o výměře cca 130 m2 
k. ú. Bílina, za účelem využití jako parkoviště pro hosty penzionu, za cenu dle směrnice 
č. 4/2014 – upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, tj. 1.300 Kč/rok. Rada 
města zároveň souhlasí s výstavbou zpevněné parkovací plochy na pozemcích předmětu 
nájmu, dle kritérií daných vlastníkem pozemku, stanovených v dodatku č. 2 k nájemní 
smlouvě č. 372, které bude vybudováno na náklady nájemce.  
 
872  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností 
MULTIHOKR, s. r. o., jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem p. č. 1681/43 
o výměře 1647 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití jako manipulační plochy pro složení 
materiálu, přístupové komunikace, zpevněné plochy, apod., za cenu dle směrnice č. 4/2014 
upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny k podnikání, tj. 16.470 Kč/rok. Rada 
města zároveň bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 393/P, uzavřené 08.01.2015 
mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Danielem Procházkou jako nájemcem, 
dohodou smluvních stran ke dni podpisu nové nájemní smlouvy. 
 
873  
Uzavření smlouvy o nájmu sportovní haly mezi městem Bílina jako pronajímatelem 
a společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., jako nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem pozemku p. č. 581/2 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
1089 m2), jehož součástí je stavba objekt občanské vybavenosti č. p. 374, a pozemek p. č. 
581/6 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 639 m2) k. ú. Bílina za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Rada města 
zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
874  
Zveřejnění záměru výpůjčky prostoru sloužícího  podnikání o celkové výměře 38,21 m2 na 
adrese Komenského 38, Bílina, pro účel využití jako společenská místnost. Smlouva 
o výpůjčce bude uzavřena s účinností od 01.09.2015 na dobu určitou jednoho roku. 
 
875  
Projektový záměr „Modernizace sběrného dvora“ včetně podání žádosti o podporu do 
Operačního programu Životní prostředí včetně přípravy Analýzy potenciálu produkce odpadů 
v zájmové oblasti a materiálových toků. 
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876  
Žádost MŠ Síbova o použití vlastního fondu investic na pořízení zahradního vybavení – 
multifunkční prolézací sestava a prolézací domeček pro MŠ Aléská v celkové částce 
130.000 Kč. 
 
877  
Normativní ukazatele ostatních neinvestičních výdajů na žáka/dítě, podle kterých bude 
zpracován rozpočet v mateřských a základních školách zřizovaných městem na rok 2016 ve 
výši 2 684 Kč/dítě v MŠ a ve výši 1 980 Kč/žák v ZŠ. 
 
878  
Odstranění zábradlí v ul. M. Švabinského z důvodu havarijního stavu. 
 
 

III. souhlasí 
 
879  
S návrhem řešení stavu elektroinstalace v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., 
obsaženým ve zprávě vypracované společností Petr Štětka–Dynoelektro, Hrob, a ukládá 
tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic realizací 
uvedeného řešení.        Taj. (ONI) – 15.09.
    
880  
Se záměrem  převodu majetku města – veřejné osvětlení do správy příspěvkové organizace 
Městské technické služby Bílina. 
 
881  
S předloženým návrhem územního plánu obce Světec a neuplatňuje v souladu s §6 odst. (6) 
písm. d) stavebního zákona, v platném znění, v samostatné působnosti jako sousední obec 
obce Světec žádné připomínky k projednávanému návrhu územního plánu obce Světec.   
 
 

IV. ukládá 
 
882  
Tajemníkovi městského úřadu odvolat bezodkladně vedoucího stavebního úřadu na základě 
jeho odsouzení pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 
písm. a) trestního zákona č. 140/1961 Sb., které nabylo právní moci 28.01.2015 a ukončit 
s jmenovaným, pracovní poměr pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů 
vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým předpisem.    
          Taj. – ihned 
 
883  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucí finančního odboru zajištěním převodu majetku 
města – veřejné osvětlení do správy příspěvkové organizace Městské technické služby 
Bílina a změny zřizovací listiny.      Taj. – ihned 
 
 

V. rozhodla 
 
884  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Operativní 
leasing automobilů“ na nákup 2 ks vozidel je nabídka firmy JELÍNEK AUTO TEPLICE, s. r. o. 
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VI. jmenuje 
 

885  
Paní Ladu Laiblovou – redaktorku, členkou redakční rady Bílinského zpravodaje.  
 
886  
Komisi pro převzetí a inventarizaci veškerého majetku doposud spravovaného paní Hertou 
Zvolánkovou, který souvisí s provozování veřejného pohřebiště do majetku města Bíliny, ve 
složení: paní Wasylyszynová Jaroslava (ved. odd. finanční účtárny FO) – předsedkyně 
komise, paní Starková Petra (daně – FO), paní Charvátova Jana (ONI), Ing. Roučková Olga 
– ředitelka Městských technických služeb Bílina, paní Widtmanová Jiřina – za Městské 
technické služby Bílina. 
 
887  
Komisi pro předání veškerého majetku souvisejícího s provozování veřejného pohřebiště do 
správy Městským technickým službám Bílina za předávající ve složení: paní Wasylyszynová 
Jaroslava (ved. odd. finanční účtárny FO) – předsedkyně komise, paní Starková Petra (daně 
– FO), paní Charvátova Jana (ONI) a za přebírající: Ing. Roučková Olga – ředitelka 
Městských technických služeb Bílina a paní Widtmanová Jiřina – za Městské technické 
služby Bílina. 
 
 

VII. stahuje z programu 
 

 
888  
Materiál č. 465 – individuální žádost – Draci Bílina, o. s., o poskytnutí neinvestiční dotace na 
pronájem ledové plochy, dopravu na mistrovské zápasy, odměny rozhodčích a ostatní 
související náklady s tím, že materiál bude předložen do dalšího jednání rady města. 
 
889  
Materiál č. 485 – individuální žádost – Draci Bílina, o. s., o poskytnutí neinvestiční dotace na 
přihlášky do soutěží a vybavení týmu s tím, že materiál bude předložen do dalšího jednání 
rady města. 
 

VIII. pověřuje 
 

890  
Starostu města a místostarostky k prověření závažnosti možného pochybení tajemníka MěÚ 
v Bílině, pro nesplnění usnesení Okresního soudu Teplice ve věci rozsudku vedoucího 
stavebního odboru.  
 

 IX. zamítá 
 

891  
Žádost paní Měšťákové Evy, nájemkyně bytu č. 2 na adrese Mírové náměstí 87, Bílina 
o zřízení terasy o výměře 2,2 m x 5 m, dle přiložené fotodokumentace.  
 
 

X. nesouhlasí 
 

892  
Se zrušením územního pracoviště Finančního úřadu v Bílině. 
 
 



Usnesení rady města z 18.08.2015  6 
 

XI. ruší 
 

893  
Část usnesení rady města č. 1009 z 08.10.2014, kterým bylo schváleno proplacení 
nevyčerpané dovolené panu Josefu Horáčkovi, starostovi města, v počtu 20,5 dne za rok 
2014. 
 
894  
Část usnesení rady města č. 1010 z 08.10.2014, kterým bylo schváleno proplacení 
nevyčerpané dovolené panu Mgr. Zdeňkovi Rendlovi, MBA, místostarostovi města, v počtu 
20,5 dne za rok 2014. 
 
895  
Usnesení rady města č. 632 z 29.06.2011, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina a panem Josefem 
Horáčkem.  
 
896  
Usnesením rady města č. 633 z 29.06.2011, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina a panem Bc. Zdeňkem 
Rendlem. 
 
897  
Usnesení rady města č. 656 z 27.06.2012, kterým bylo schváleno uzavření darovací smlouvy 
o poskytnutí finančního daru mezi městem Bílina, jako dárcem a panem Josefem Horáčkem, 
jako obdarovaným, ve výši 20.000 Kč. 
 
898  
Usnesení rady města č. 657 z 27.06.2012, kterým bylo schváleno uzavření darovací smlouvy 
o poskytnutí finančního daru mezi městem Bílina, jako dárcem a panem Mgr. Zdeňkem 
Rendlem, jako obdarovaným, ve výši 20.000 Kč. 
 
899  
Usnesení rady města č. 455 z 12.06.2013, kterým bylo schváleno uzavření darovací smlouvy 
o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako dárcem a panem 
Josefem Horáčkem jako obdarovaným, dle návrhu předloženého členy rady města. 
Podpisem smlouvy byl pověřen místostarosta města. 
 
900  
Usnesení rady města č. 456 z 12.06.2013, kterým bylo schváleno uzavření darovací smlouvy 
o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako dárcem a panem 
Mgr. Zdeňkem Rendlem jako obdarovaným, dle návrhu předloženého členy rady města. 
Podpisem smlouvy byl pověřen starosta města. 
 
901  
Usnesení rady města č. 448 z 28.05.2014, kterým bylo schváleno uzavření darovací smlouvy 
o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako dárcem a panem 
Josefem Horáčkem jako obdarovaným, dle návrhu předloženého členy rady města. 
Podpisem smlouvy byl pověřen místostarosta města. 
 
902  
Usnesení rady města č. 620 z 02.07.2014, kterým bylo schváleno uzavření darovací smlouvy 
o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako dárcem 
a Mgr. Zdeňkem Rendlem jako obdarovaným, dle návrhu předloženého členy rady města. 
Podpisem smlouvy byl pověřen starosta města. 
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XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
903  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako stranou prodávající a společností 
SORTING Solutions, s. r. o., se sídlem v Bílině, Bílinská 915 jako stranou kupující, kdy 
předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1683/104 o výměře 501 m2, jehož součástí je 
stavba bez č.p./č.e. k. ú. Bílina,  a pozemku p. č. 1683/103 o výměře 1023 m2, jehož součástí 
je stavba bez č.p./č.e. k. ú. Bílina, za kupní cenu 4.800.000 Kč navýšenou o náklady spojené 
s prodejem nemovitostí s tím, že se kupující zavazuje přemístit na vlastní náklady koncové 
zařízení teplovodu nacházející se na v objektu umístěném na pozemku p. č. 1683/104 k. ú. 
Bílina, pokud se strany nedohodnou jinak. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z r u š i t 
 
904  
Usnesení zastupitelstva města č. 271 z 08.12.2011, kterým bylo schváleno poskytnutí 
peněžitého daru ve výši jednonásobku přiznané měsíční odměny platu starostovi města. 
 
905  
Usnesení zastupitelstva města č. 272 z 08.12.2011, kterým bylo schváleno poskytnutí 
peněžitého daru ve výši jednonásobku přiznané měsíční odměny platu místostarostovi 
města. 
 
906  
Usnesení zastupitelstva města č. 312 z 06.12.2012, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o poskytnutí finančního daru mezi městem Bílina a panem Josefem Horáčkem a panem 
Mgr. Zdeňkem Rendlem ve výši jedné měsíční odměny. 
 
907  
Usnesení zastupitelstva města č. 264 z 12.12.2013, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o poskytnutí finančního daru ve výši jedné měsíční odměny, mezi městem Bílina jako 
dárcem a panem Josefem Horáčkem, starostou města, jako obdarovaným, za osobní aktivity 
mimo výkon funkce ve prospěch města a jeho občanů. Podpisem smlouvy byl pověřen 
místostarosta města. 
 
908  
Usnesení zastupitelstva města č. 265 z 12.12.2013, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o poskytnutí finančního daru ve výši jedné měsíční odměny, mezi městem Bílina jako 
dárcem a panem Mgr. Zdeňkem Rendlem, místostarostou města, jako obdarovaným, za 
osobní aktivity mimo výkon funkce ve prospěch města a jeho občanů. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 

XIV. bere na vědomí 
 
909  
Splnění usnesení č. 276 z 21.04.2015, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
zajistit právní stanovisko k uzavření smlouvy o převodu části činnosti mezi společností 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako převodcem a MUDr. Alenou 
Jelínkovou, jako nabyvatelem. Předmětem smlouvy byl převod poskytování zdravotních 
služeb formou ambulantní péče v oboru pneumologie a ftizeologie provozované 
prostřednictvím plicní ambulance. 
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910  
Splnění usnesení č. 625 z 21. 07. 2015, kterým bylo uloženo tajemníkovi městského úřadu 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic předložením materiálů týkající se stavu 
elektroinstalace a rozvaděčů v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, ve 
spolupráci s jednatelem. 
 

911  
Splnění usnesení č. 626 z 21.07.2015, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucí finančního odboru vystavením opravných daňových dokladů na faktury 
č. 115 0048 a 115 0049 a zasláním nových daňových dokladů s DUZP „červenec“ 2015, ve 
spolupráci s jednatelem společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
912  
Žádost pana Chiriaca Sergiua o finanční spoluúčast města při stavbě opěrné zdi v ulici 
5. května. 
 
913  
Informace místostarostky města pro věci neinvestiční k možné revitalizaci Mírového náměstí, 
ul. Komenského a bývalé městské tržnice. 
 
914  
Informativní zprávu o hospodaření KC Kaskáda, předloženou vedoucí odboru školství 
a kultury. 
 
915  
Postup pro zrušení příspěvkové organizace Kulturní centrum Kaskáda, zpracovaný 
Advokátní kanceláří Burjánek, Verner, Mikl. Rada města zároveň ukládá tajemníkovi 
městského úřadu připravit do jednání zastupitelstva města 24.09.2015 potřebné podklady 
pro zrušení této příspěvkové organizace.     Taj. – 15.09. 
 
916  
Postup při likvidaci společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., zpracovaný 
Advokátní kanceláří Burjánek, Verner, Mikl. Rada města zároveň ukládá tajemníkovi 
městského úřadu připravit do jednání zastupitelstva města 24.09.2015 potřebné podklady 
pro zrušení této společnosti s likvidací.      Taj. – 15.09. 
 
917  
Návrat paní Mgr. Jany Šimáčkové – redaktorky Bílinského zpravodaje, na rodičovskou 
dovolenou, a to od 01.08.2015. Zároveň bere na vědomí informaci společnosti VLTAVA-
LABE-PRESS, a. s., o zastupování v redaktorském a editorském zpracovávání Bílinského 
zpravodaje paní Ladou Laiblovou. 
 
918  
Zprávu ze zahraniční služební cesty do slovenského partnerského města Stropkov, která se 
uskutečnila v termínu od 31.07. do 03.08.2015.  
 
919  
Nabídky na poptávkové řízení na pojišťovacího makléře s tím, že zástupci společností budou 
pozváni k prezentaci společnosti do dalšího jednání rady města.  
 
920  
Informaci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví o vydávání vyjádření obce podle 
§ 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi o souhlasu či nesouhlasu v ubytovacím 
zařízení. 
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921  
Informace vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví o poskytování sociální péče ve 
správním obvodu města Bíliny.   

_______________________________ 
 

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 
 
922  

Splnění usnesení č. 612, z 30.06.2015, kterým bylo jednateli společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, předložit požadavky vyplývající ze zaslaného 
stanoviska JUDr. Evou Machovou z 19.06.2015 č. j. 16/2015-03-Ma, k uzavřené smlouvě 
o převodu části činnosti mezi společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
jako převodcem a MUDr. Alenou Jelínkovou jako nabyvatelem. 
 

__________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 
 

I. schvaluje 
 
923  

Žádost SK HC Draci Bílina o slevu z ceníkové položky za pronájem ledové plochy na zimním 
stadionu v Bílině od 01.09.-30.04.2016. 
 
924  
Ceník zimního stadionu v Bílině, a to od 01.09.2015, dle návrhu členů rady města. 
 
925  
Společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., nákup mantinelů pro florbal 
o rozměru 40 x 20 m, 2 ks přepravních a skladovacích vozíků a 2 florbalových branek 
v celkové ceně 127.776 Kč a 3 párů mobilních sloupků pro badminton v celkové ceně 
28.000 Kč. 
 
926  
Navýšení rozpočtu společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., o částku 
155.776 Kč na dovybavení sportovních hřišť pro florbal a badminton v Zelené hale. 
 
927  
Uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi společností Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., jako nájemcem a HC Draci Bílina, o. s., jako podnájemcem. 
Podpisem smlouvy pověřuje jednatele společnosti. 
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928  
Uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi společností Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., jako nájemcem a SK HC Draci Bílina, o. s., jako podnájemcem. 
Podpisem smlouvy pověřuje jednatele společnosti. 
 

II. pověřuje 
929  
Jednatele společnosti nákupem mantinelů pro florbal o rozměru 40 x 20 m, 2 ks přepravních 
a skladovacích vozíků a 2 florbalových branek v celkové ceně 127.776 Kč a 3 párů mobilních 
sloupků pro badminton v celkové ceně 28.000 Kč. 
 
930  
Jednatele společnosti k uzavření smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání za 
účelem provozování nekuřácké restaurace – rychlého občerstvení v prostoru zimního 
stadionu v Bílině. 

 
 
 

 

Oldřich Bubeníček v. r.  
starosta města 

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

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


