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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 17. schůze v roce 2015, 
konané 21. července 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
624 taj.   23.07. 
276 taj.   18.08. 
612 HNsP   18.08. 
619 HNsP   18.08. 
  

625 taj. (ONI)  18.08. 
626 taj.   18.08. 
544 Komise ŽP  31.08. 
688  taj.   01.10.  

    
Splněná usnesení: 550, 551, 611    Nesplněné usnesení č.: 541 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
 
624  
Tajemníkovi městského úřadu předložit do jednání rady města, která se uskuteční 
v mimořádném termínu 23.07.2015 všechny nájemní smlouvy na nemovitosti uzavřené mezi 
městem Bílina a Ing. Milanem Vondráčkem.    Taj. – 23.07. 
 
625  
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.  Taj. (ONI) – 18.08. 
 
626  
Tajemníkovi městského úřadu 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. Viz usnesení č. 642.   Taj. – 18.08. 
 
 

II. revokuje 
 
627  
Usnesení rady města č. 592 z 30.06.2015, kterým bylo zastupitelstvu města doporučeno vydat 
obecně závaznou vyhlášku o užívání plakátovacích ploch v majetku města. Viz usnesení 
č. 678. 

 

III. schvaluje 
 

 

628  
Rozpočtovou změnu č. 39/2015 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Historickým spolkem města Bílina, jako příjemcem ve 
výši 20.000 Kč na účast na městských slavnostech nejen v ČR – materiál na výrobu štábního 
stanu a ústroj a výstroj členů Historického spolku města Bíliny z rezervy kultury. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  
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629  
Rozpočtovou změnu č. 40/2015 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
o 40.000 Kč pro Klub důchodců I, Aléská 265, Bílina z rezervy kultury, na nákup drobného 
majetku, pronájem kuželny a na zájezdy.  
 
630  
Rozpočtovou změnu č. 41/2015 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
o 19.000 Kč pro Klub důchodců I, Aléská 265, Bílina z rezervy kultury, na uspořádání zájezdu 
lodí do SRN. 
 
631  
Rozpočtovou změnu č. 42/2015 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Domovem důchodců Bystřany, příspěvková organizace 
jako příjemcem ve výši 20.000 Kč na zařizovací předměty smyslové zahrady, lavičky 
a zvonkohry z rezervy rady města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
632  
Rozpočtovou změnu č. 43/2015 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
6.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Základní školou praktická, Bílina, 
Kmochova 205/10, příspěvková organizace jako příjemcem na projekt „Osobní bezpečí aneb 
jak žít bezpečně v nebezpečném světě“ z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
633  
Rozpočtovou změnu č. 44/2015 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
10.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Pure Music jako příjemcem na vydání 
CD nosiče bílinské zpěvačky Petry Börnerové. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
634  
Rozpočtovou změnu č. 45/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ve výši 19.000 Kč. 
 
635  
Rozpočtovou změnu č. 46/2015 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Jindřichem Luňákem jako příjemcem ve výši 50.000 Kč 
na pořádání country festivalu „Babí léto na Kyselce“, která se koná 12.09.2015. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
636  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Karlem Bažantem jako příjemcem na 11. ročník nohejbalového turnaje 
trojic o pohár města Bíliny. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
637  
Úpravu účelu použití finančních prostředků na investice dle požadavku ředitelky MŠ 
Švabinského na pořízení klavíru Zn. Petrof ve výši 136.000 Kč a pořízení interaktivní tabule 
s příslušenstvím ve výši 74.000 Kč.  
 
638  
Uzavření rámcové smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Bílina jako příkazcem 
a ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ Kříženecký & partneři, s. r. o., jako příkazníkem, na období od 
01.08.2015 do 31.12.2015 a zároveň souhlasí s podmínkami uvedenými ve smlouvě. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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639  
Uzavření smluv o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a panem Oldřichem 
Bubeníčkem jako vypůčitelem na notebook HP ProBook 430 13“ s inv. číslem MUBIH000CP76 
vč. příslušenství v celkové pořizovací ceně 26.798,50 Kč, paní Mgr. Veronikou Horovou jako 
vypůjčitelem na notebook MacBook Air 13“ s inv. číslem MUBIH000CPF2 vč. příslušenství 
v  celkové pořizovací ceně 29.819 Kč, paní Mgr. Zuzanou Bařtipánovu jako vypůjčitelem 
na tablet Apple iPad s inv. číslem MUBIH000CP9W vč. příslušenství v celkové pořizovací ceně 
16.451,50 Kč, panem Bc. Jiřím Eliášem jako vypůjčitelem na notebook MacBook Air 13“ s inv. 
číslem MUBIH000CPDC vč. příslušenství v celkové pořizovací ceně 29.819 Kč, panem Jiřím 
Konárkem jako vypůjčitelem na notebook HP ProBook 450 15“ s inv. číslem MUBIH000CP5G 
vč. příslušenství v celkové pořizovací ceně 26.798,50 Kč, panem Tomášem Nepomuckým jako 
vypůjčitelem na notebook Macbook 450 13“ s inv. číslem MUBIH000CPE7 vč. příslušenství 
v celkové pořizovací ceně 29.819 Kč, panem Ing. Petrem Procházkou jako vypůjčitelem na 
tablet Apple iPad s inv. číslem MUBIH000CP81 vč. příslušenství v celkové pořizovací ceně 
16.451,50 Kč, panem Jaromírem Sochorem jako vypůjčitelem na notebook HP ProBook 450 
15“ s inv. číslem MUBIH000CP4L vč. příslušenství v celkové pořizovací ceně 26.798,50 Kč, 
panem Bc. Alešem Tallowitzem jako vypůjčitelem na notebook HP ProBook 430 13“ s inv. 
číslem MUBIH000CP6B vč. příslušenství v celkové pořizovací ceně 26.798,50 Kč. Smlouvy 
o výpůjčce se uzavírají na dobu určitou, po dobu volebního období let 2015–2018. Podpisem 
smluv o  výpůjčce pověřuje starostu a místostarostku města. 
 
640  
Dodatek č. 3 k jednacímu řádu Rady města Bíliny, jehož předmětem je umísťování materiálů 
na portál města Bíliny pro potřeby členů rady města, s účinností dnem schválení.  
 
641  
Další organizační změny dle předloženého organizačního řádu Městského úřadu Bílina, 
s účinností od 01.10.2015. 
 
642  
Žádost jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina o proplacení 
faktur č. 115 0048 a 115 0049. 
 
643  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 ul. Břežánská 49 s manželi Ing. Petrem Procházkou 
a Janou Procházkovou na dobu určitou jednoho roku. 
 
644  
Výměnu bytů mezi paní Michaelou Štěpánkovou, Mírové náměstí 47/6, č. b. 2, 2. podlaží, 
velikost 2+0 a panem Zdeňkem Ponocným, Mírové náměstí 47/6, č. b. 4, 3. podlaží, velikost 
2+0+galerie. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou jednoho roku. 
 
645  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 496 prostoru sloužícího  podnikání   uzavřené mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem  a paní Ladou Fantovou, bytem Příkrá 297/7, 418 01 Bílina a Pavlou 
Vrábelovou, bytem SUNN 702/9, 418 01 Bílina jako nájemcem  prostor  na adrese 
Komenského 38, Bílina  o celkové výměře 46,77 m2 s využitím jako prodej bižuterie 
a kosmetiky, solárium a to ke dni 31.07.2015.  
 
646  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor na adrese Komenského 38, Bílina o celkové výměře 
46,77 m2 pro  využití jako prodejna, kanceláře. 
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647  
Uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání na adrese Reussova ul. Zátiší II Bílina 
o celkové  výměře 34,50 m2 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností Mostecká 
BS, s. r. o., Františka Halase 845, 434 01 Most jako nájemcem uvedeného prostoru pro účel 
využití jako kancelář ostrahy areálu lázně Kyselka Bílina s účinností od 01.07.2015, na dobu 
určitou do 31.12.2015 za nájemné dle platné směrnice o nájmu prostor sloužících podnikání. 
 
648  

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy 
o právu provést stavbu č. BVB/02/2015 týkající se stavby kanalizační přípojky, která se dotkne 
pozemku p. č. 127/1 k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného 
břemene a pány Jiřím a Pavlem Plasovými, jako stranou budoucí oprávněnou z věcného 
břemene. Budoucí věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 
jednorázově za dohodnutou částku 100 Kč/bm (bez DPH). RM zároveň souhlasí s podmínkami 
v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
649  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 548/2015, týkající se přístupu k vodnímu toku 
Syčivka, spočívající v právu vstupu, chůze a jízdy za účelem provádění kontroly, obnovy, 
údržby a oprav, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a organizací Povodí Ohře, státní 
podnik, se sídlem v Chomutově, Bezručova 4219, PSČ 430 03 jako stranu oprávněnou 
z věcného břemene. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 
ve výši 8.340 Kč včetně DPH.  Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
650  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 58080/15/7938, týkající se stavby 
plynárenského zařízení s názvem „Reko MS Bílina – Tylova +5”, mezi městem Bílina jako 
stranou povinnou a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 
940, PSČ 401 17 jako stranu oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno se sjednává 
na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 584.046,40 Kč včetně DPH.  Rada města 
zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.   
 
651  
Ukončení nájemní smlouvy č. 306 uzavřené dne 18.07.2007 ve znění pozdějších dodatků mezi 
městem Bílina jako pronajímatelem a paní Blahoslavou Pochovou a panem Janem Grunclem 
jako nájemci, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 1194/1 o výměře cca 166 m2 
k. ú. Bílina, dohodou k 31.07.2015.  
 
652  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1683/1 o výměře cca 850 m2 k. ú. Bílina, za účelem 
vybudování dětského hřiště, za cenu 5 Kč/m2/rok.  
 
653  
Žádost paní Blanky Vaňkové o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou 
službou v Bílině. 
 

654  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 544, kterým bylo komisi pro životní prostředí a dopravu 
uloženo navrhnout priority oprav chodníků ve městě Bílina, na základě podkladového 
materiálu předloženého odborem nemovitostí a investic, a to do 31.08.2015.  
 
655  
Konání rady města v mimořádném termínu, a to 23.07.2015. 
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IV. souhlasí 
 
 
656  
S vyřazením nákladního vozidla zn. IFA W50 z majetku Městských technických služeb Bílina 
a následnou fyzickou likvidací sešrotováním. 
 
657  
S návrhem ředitelky Městských technických služeb Bílina na odprodej motorového vozidla zn. 
PRAGA UV 80 vč. nástavby nebo s odprodejem jednotlivých zařízení (a)b) za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem. 
 
658  
Se zakoupením tříosého speciálního komunálního vozidla pro středisko svozu a čištění města 
Městských technických služeb Bílina na leasing a se zapojením rezervního fondu včetně první 
splátky ve výši 2 mil. Kč.  
 
659  
S opravou sportovního areálu gymnázia v Bílině, poz. parc. č. 1806, k. ú. Bílina pro účely 
vydání souhlasu s ohlášenými udržovacími pracemi dle § 104 odst. 1 písm. j) stavebního 
zákona, popř. jiného opatření dle stavebního zákona. 
 

660  
Se zahraniční služební cestou ředitelky Městských technických služeb Bílina, a to do 
Maďarska, ve dnech 16.09.–19.09.2015. 
 
661  
Se stavbou manipulační plochy na části poz. parc. č. 48/3, k. ú. Chotějovice pro účely vydání 
územního souhlasu a souhlasu s ohlášenou stavbou, popř. jiného opatření dle stavebního 
zákona.  
 

V. neschvaluje 
 
 
662  
Splnění usnesení č. 541 z 09.06.2015, kterým bylo ředitelce příspěvkové organizace 
KC Kaskáda uloženo přijmout účinná opatření v souladu se zprávou odboru interního auditu 
o výsledcích veřejnosprávní kontroly č. 11/2015.  
 
663  
Postup odboru nemovitostí a investic ve věci rozšíření veřejného osvětlení v ulici Mládežnická. 
 
 

VI. zamítá 
 
 
664  
Žádost Draci Bílina, o. s., o poskytnutí dotace na letní přípravu – pronájem tělocvičen, přihlášky 
do soutěží a vklad do soutěží.  
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VII. rozhodla 
 
 
665  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na: 
a) Rekonstrukci vzduchotechniky malé tělocvičny v ZŠ Aléská 270, Bílina, 
b) Oprava podlahy malé tělocvičny v ZŠ Aléská 270, Bílina.                               
 
 

VIII. ruší 
 
 
666  
Plánované zasedání rady města, které se mělo uskutečnit 04.08.2015. 
 
667  
Odbor životního prostředí k 30.09.2015, v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 
 
668  
Odbor stavebního úřadu k 30.09.2015, v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 
 
669  
Oddělení rozvoje města – dotační tituly k 30.09.2015, v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 
 
670  
Oddělení nemovitostí k 30.09.2015, v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění. 
 
671  
Pracovní místo „Technický pracovník“ na odboru nemovitostí a investic, k 30.09.2015, 
v souladu s § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
 
672  
Pověření Ing. Vladimíry Kebrtové řízením stavebního úřadu k 30.09.2015 a zároveň pověřuje 
Ing. Vladimíru Kebrtovou řízením odboru stavebního úřadu a životního prostředí, s účinností 
od 01.10.2015, do doby obsazení funkce vedoucího odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí. 
 
 

IX. zřizuje 
 
 
673  
Odbor dotací a projektů, s účinností od 01.10.2015, v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 
 
674  
Oddělení kultury pod odborem školství, kultury a sportu, s činností od 01.10.2015, v souladu 
s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 
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675  
Odbor stavební úřad a životní prostředí, s účinností od 01.10.2015, včetně oddělení životního 
prostředí, v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 
 
676  
Pracovní pozici: 
a) „Právník“  
b) „Sociální pracovník, náhradní rodinná péče II“,  
c) „Sociální pracovník, OSPOD IV“,  
d) „Správní činnosti IV“ na odboru dopravy,  
e) „Zkušební komisař II“ na odboru dopravy,  
f) „Přestupky II“ na odboru dopravy,  
g) „Úklid VI“ na odboru správním a vnitřních věcí,  
h) „Vedoucí oddělení kultury“, 
i) „Programový pracovník“,  
j) „Kurátor kulturních akcí“, na úvazek 0,5  
k) „Pracovník infocentra I“,  
l) „Pracovní infocentra II“,  
m) „Grafik, propagace a marketing“,  
n) „Technik I“,  
o) „Technik II“, na úvazek 0,5,  
p) „Vedoucí oddělení životního prostředí“,  
q) „Odpadové hospodářství, ochrana ZPF a rostlinolékařská péče“,  
r) „Ovzduší, veterinární péče a vodní hospodářství“,  
s) „Myslivost a vodní hospodářství“,  
vše s účinností od 01.10.2015. 
 
 

X. stanovuje 
 
677  
Celkový počet zaměstnanců městského úřadu od 01.10.2015 na 107, v souladu s § 102 odst. 2 
písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t 
 
 
678  
Obecně závaznou vyhlášku města o umísťování plakátů ve městě Bílině a o užívání 
plakátovacích ploch v majetku města Bíliny.  
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
679  
Dodatečné práce k akci „Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu“ ve výši 
1.819.311,90 Kč bez DPH.  
 
680  
Jednací řízení bez uveřejnění dle zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k akci „Zlepšení 
tepelně technických vlastností plaveckého bazénu“. 
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681  
Rozpočtovou změnu č. 38/2015 – navýšení finančních prostředků schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 969 000 Kč na dodatečné práce v rámci akce 
spolufinancované z prostředků SFŽP a Fondu soudržnosti (EU) „Zlepšení tepelně technických 
vlastností plaveckého bazénu“. 
 
682  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem 
a Stavební a obchodní společností Most, s. r. o., jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je 
navýšení celkové smluvní ceny za zhotovení díla „Zlepšení tepelně technických vlastností 
plaveckého bazénu“. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu města.  
 
683  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství a spolupráci uzavřené 02.10.2014 mezi 
městem Bílina a společností MAS Serviso, o. p. s., Třebívlice. Předmětem dodatku je závazek 
úhrady ročního příspěvku ve výši stanovené rozhodnutím Valné hromady MAS Serviso, s. r. o., 
pokud tak valná hromada učiní. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu města. 
 
 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
684  
Nabídku paní Jitky Mužíkové na odkup nemovitosti penzion Bořeň, a to pozemku p. č. 537, 
jejíž součástí je stavba bez čp./če; p. č. 538, jejíž součástí je stavba čp. 191; p. č. 563/4, jejíž 
součástí je stavba bez čp./če a p. č. 564/3 vše k. ú. Bílina-Újezd, za celkovou kupní cenu 
4.000.000 Kč.  
 

XIV. bere na vědomí 
 
685  
Žádost LAWEN TENIS klubu o přidělení či výpůjčku prostor v areálu tenisových kurtů za 
účelem využití jako klubových prostor. 
 
686  
Splnění usnesení č. 340 z 12.05.2015, kterým bylo ředitelkám mateřských škol, řediteli 
základní umělecké školy a ředitelce KC Kaskáda uloženo, aby z důvodu operativnosti 
a bezproblémového chodu zařízení jmenovali své statutární zástupce, a to do 30.06.2015.  
 
687  
Přehled úhrad místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, za období od 01.01.2013 do 30.06.2015. 
 
688  
Informaci o podané výpovědi ze smlouvy o správě pohřebiště uzavřené mezi městem Bílina 
a paní Hertou Zvolánkovou k 30.09.2015 a zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu 
připravit předání správy pohřebiště včetně nemovitostí a pronájmu hrobových míst na Městské 
technické služby Bílina, a to od 01.10.2015.    Taj. – 01.10. 
 
689  
Ukončení smlouvy o nájmu uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní Hertou 
Zvolánkovou bytem Litoměřická 8/14, 418 01 Bílina  jako nájemcem  objekt nové obřadní síně 
– ul. Mostecká 443, objekt staré obřadní síně ul. Mostecká 374, objekt provozního a obytného 
domu ul. B. Němcové 124, Bílina, a to k 30.09.2015. 
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690  
Stanovisko stavebního úřadu k žádosti paní Petry Ryklové Walterové, o zajištění objektu 
bývalého zahradnictví „U Šrutů“. 
 
691  
Stanovisko odboru nemovitostí a investic k materiálu č. 376 – žádost jednatele o proplacení 
faktur Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina. Proplacení faktur není veřejnou 
podporou.  
 
692  
Informaci stavebního úřadu o tom, že pro účely podání žádosti o vydání územního souhlasu 
a souhlasu s ohlášenou stavbou, popř. jiného opatření dle stavebního zákona na stavbu nové 
příjezdové komunikace o velikosti 80 m2 a nového komunikačního napojení areálu závodu 
o velikosti 40 m2, které budou umístěné na části poz. parc. č. 415/2 a části poz. parc. č. 415/4, 
vše k. ú. Chotějovice ve vlastnictví města Bílina, je nutné předem uzavřít s městem Bílina 
smlouvu o právu provést stavbu.  
 
693  
Zápis ze sociálně zdravotní komise z 24.06.2015. 
 
694  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a cestovní ruch konané dne 22.06.2015. 

 
 

XV. stahuje z programu 
 
695  
Materiál č. 437 – pozvání do slovenského partnerského města Stropkov s tím, že materiál 
bude předložen na jednání rady města, která se uskuteční v mimořádném termínu 23.07.2015.  

 
XVI. nezaujala stanovisko 

 
696  
K materiálu č. 439 – informace tajemníka městského úřadu o ukončení pracovního poměru 
Ing. Milana Vondráčka a vzdání se funkce vedoucího odboru stavebního úřadu dle § 12 odst. 
2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, ke dni 31.08.2015. 
 

____________________________________________ 

 
RADA MĚSTA 

 

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

 

I. schvaluje 

 
697  
Uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady mezi společností Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a MUDr. Yaserem Karnoubem, v předloženém znění 
s tím, že mu přísluší odměna za výkon funkce ve výši 5.000 Kč měsíčně, s účinností dnem 
schválení. Podpisem smlouvy pověřuje jednatele společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
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698  
Uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a MUDr. Radkou Tetřevovou, v předloženém znění s tím, že jí 
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. 
 
699  
Uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a Šárkou Knapovou, v předloženém znění s tím, že jí 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. 
 
700  
Uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a Ing. Janou Hranáčovou, v předloženém znění s tím, že jí 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. 
 
 

II. bere na vědomí 
 
701  
Splnění usnesení č. 550 z 30.06.2015, kterým bylo jednateli společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, uloženo předložit smlouvy o pojištění majetku společnosti 
a smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb. Zároveň bere na vědomí přehled 
telefonních tarifů a přehled telefonních čísel dle ambulancí.  
 
702  
Splnění usnesení č. 551 z 30.06.2015, kterým bylo jednateli společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, uloženo předložit kompletní přehled investic do majetku města za 
období let 2014–2015. 
 
703  
Splnění usnesení č. 611 z 30.06.2015, kterým bylo jednateli společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, uloženo připravit návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy a členů 
dozorčí rady.  
 
704  
Informace tajemníka a jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
k plnění usnesení rady města č. 276 a 612 s tím, že materiál bude jednatelem doplněn o přílohu 
č. 1 ke smlouvě 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. 
 
 

III. stahuje z programu 

 
 
705  
Materiál č. 449 – plnění usnesení č. 619 – návrh na rozšíření předmětu podnikání v Hornické 
nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina s tím, že materiál bude doplněn o návrh nové 
společenské smlouvy a předložen na dalším zasedání rady města.  



Usnesení rady města z 21.07.2015  11 
 

____________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 
 

I. bere na vědomí 
 

 
706  
Materiál č. 445 – informace jednatele společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
k zahájení provozu zimního stadionu v měsíci srpnu 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oldřich Bubeníček v. r.  
starosta města 

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

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


