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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 18. schůze v roce 2015, 
konané v mimořádném termínu 23. července 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
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.  

    
Splněné usnesení č.: 624   

 
 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. ruší 
 
850  
Usnesení rady města č. 133 z 07.04.2015, kterým bylo rozhodnuto pozastavit realizaci projektu 
„Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu, Bílina“, s okamžitou platností. 
Usnesení se ruší z důvodu schválení dodatečných prací, souvisejících s touto akcí, 
zastupitelstvem města, které se uskutečnilo  23.07.2015. 
 

 

II. schvaluje 
 
 
850  
Zahraniční služební cestu do slovenského partnerského města Stropkov, a to v termínu od 
31.07. do 03.08.2015 za účasti členů zastupitelstva města, pana Josefa Horáčka a pana 
Bc. Lukáše Brázdy.  
 

III. rozhodla 
 
 
851  
Vypovědět smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 508 uzavřené mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem a Milanem a Martinou Vondráčkovými jako nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem garáže č. 5, Seifertova 1, Bílina, o celkové výměře 28,60 m2.  
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. Podpisem písemné výpovědi pověřuje starostu města Bíliny. 
 
852  
Vypovědět nájemní smlouvu č. 402 z 25.02.2015 uzavřenou mezi městem Bílinou jako 
pronajímatelem a panem Ing. Milanem Vondráčkem jako nájemcem, jejímž předmětem je 
pronájem části pozemku p. č. 129 o výměře cca 15 m2 k. ú. Bílina. Výpovědní lhůta činí 
3 měsíce. Ke dni ukončení bude předmětná část pozemku uvedena do původního stavu.  
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IV. bere na vědomí 
 
 
 
853  
Informaci odboru nemovitostí a investic o uzavřené smlouvě o pronájmu prostor sloužících 
podnikání ze dne 01.12.2004 mezi městem Bílinou jako pronajímatelem a manželi 
Vondráčkovými jako nájemci, jejímž předmětem je pronájem garáže č. 5 v Seifertově ulici 
č. p. 1. 
 
854  
Informaci stavebního úřadu o uzavřené nájemní smlouvě č. 402 z 25.02.2015 mezi městem 
Bílinou jako pronajímatelem a panem Ing. Milanem Vondráčkem jako nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem části pozemku p. č. 129 o výměře cca 15 m2 k. ú. Bílina.   
 
855  
Splnění usnesení rady města č. 624 z 21.07.2015, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo předložit všechny nájemní smlouvy na nemovitosti uzavřené mezi městem Bílina 
a Ing. Milanem Vondráčkem. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oldřich Bubeníček v. r.  
starosta města 

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

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


