
Usnesení rady města z 30. listopadu 2011 1 

 

R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, 
konané 30. listopadu 2011 

 
Usnesení s termínem č.: 
1130 taj.   ihned 
1131 taj.  ihned 
782 taj.  21.12. 
1121 star.  21.12. 
813 taj. (ONI) 31.12.  
1132 taj.  31.12. 
    
Trvalá usnesení č.: 
715/11  taj. k žádostem přísp. organizací města předkládat přehled zůstatků jejich fondů 
1133/11  taj.  pronájmy a prodeje nemovitostí zveřejňovat v BZ a internetových stránkách  
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá  
 
1130  
Tajemníkovi městského úřadu připravit zadávací dokumentace k výběrovému řízení na 
dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Husitské bašty za účelem 
zřízení městského muzea.      Taj. – ihned  
 
1131  
Tajemníkovi městského úřadu připravit zadávací dokumentace k výběrovému řízení na 
dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Inhalatoria za účelem zřízení 
druhé expozice městského muzea.     Taj. – ihned  
 
1132  
Tajemníkovi městského úřadu připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na 
poskytovatele služby „Asistent pro terénní kontakt“.  Taj. – 31.12. 
 
1133  
Tajemníkovi městského úřadu zveřejňovat záměry pronájmu a prodeje nemovitostí (budov) 
v Bílinském zpravodaji a na internetových stránkách k pronájmům a prodeji nemovitostí 
určeným.         Taj. – trvalý  
 

II. schvaluje  
 
 
1134  
Rozpočtovou změnu č. 188/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 147.000 Kč na akci „Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina – vybavení ordinací“. 
 
1135  
Rozpočtovou změnu č. 204/2011 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 2.000 Kč na nově 
zakoupený majetek v roce 2011 a zároveň schvaluje úpravu odpisového plánu ZŠ Lidická na 
rok 2011. 
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1136  
Rozpočtovou změnu č. 205/2011 – přijetí neinvestiční účelové dotace od Krajského úřadu 
Ústeckého kraje na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu ve výši 8.190 Kč. 
 
1137  
Rozpočtovou změnu č. 208/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Městské policie Bílina v celkové výši 121.000 Kč. 
 
1138  
Rozpočtovou změnu č. 209/2011 – poskytnutí dotace z Programu podpory kultury a literární 
fond Pražské diecézi Církve československé husitské na vydání Ročenky Pražské diecéze 
CČSH – části nazvané Bílina, ve výši 5.000 Kč.   
 
1139  
Rozpočtovou změnu č. 210/2011 – přesuny finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 rezerva DINA, v celkové výši 1.844.000 
Kč. 
 
1140  
Rozpočtovou změnu č. 215/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 229.000 Kč na akci „Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina – zařízení recepce“. 
 
1141  
Rozpočtovou změnu č. 216/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 18.000 Kč na realizaci protiskluzového nátěru 
lávky přes řeku Bílinu a silnici I/13. 

 
1142  
Rozpočtovou změnu č. 219/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 223.000 Kč na akci „Parkoviště u bl. 1 
Za Chlumem“ a zároveň pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
 
1143  
Rozpočtovou změnu č. 220/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investice v celkové výši 117.000 Kč na akci „Parkoviště Za 
Chlumem – pošta“ a zároveň pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo. 
 
1144  
Rozpočtovou změnu č. 218/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 164.000 Kč na opravu kanalizace budovy 
Mírové náměstí č. p. 71, Bílina. Rada města zároveň rozhodla zadat opravu kanalizace 
budovy Mírové náměstí č. p. 71 Bílina, firmě GUTRA, s. r. o., Most – Velebudice. 
 
1145  
Rozpočtovou změnu č. 222/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 350.000 Kč na obnovu audiotechniky 
v zimním stadionu. 
 
1146  
Rozpočtovou změnu č. 223/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 25.000 Kč na akci „Zvuková izolace 
dveří do ordinací v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o, Bílina.“ 
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1147  
Rozpočtovou změnu č. 225/2011 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda ve výši 50.000 Kč 
z Programu podpory kultury a literární fond, na organizaci akce BELINENSIS 2011.  
 
1148  
Vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2012, 
dle podmínek předložených finančním odborem. Rada města zároveň pověřuje finanční 
odbor a stavební úřad ke zpracování návrhu jeho vyhodnocení a předložení zastupitelstvu 
města ke schválení. 
 
1149  
Vyplacení náhrady škody v částce 1.000 Kč paní Dáše Bečvaříkové, bytem Jiráskova 322, 
Bílina 418 01. 
 
1150  
Změnu účelu použití finančních prostředků poskytnutých Domu dětí a mládeže v celkové výši 
30.000 Kč na částečné pokrytí nákladů na zhotovení závodních kostýmů pro kroužky 
aerobiku Caviky a Cik Cak, dle žádosti ředitelky DDM Bílina. 
 
1151  
Uzavření dodatku č. 9 dle návrhu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o, Bílina, ke 
Smlouvě o výpůjčce souboru movitých a nemovitých věcí uzavřené v souladu s ustanovením 
§ 659 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze 
dne 08.02.2001. Předmětem dodatku je udělování souhlasu s podnájmem jiné právnické či 
fyzické osobě. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1152  
Přijetí daru ve výši 150.000 Kč od Severočeských dolů pro ZŠ Aléská na zasíťování celé 
školy, včetně tříd.  
 
1153  
Pronájem pozemkové parcely č. 269/181 k. ú. Bílina o výměře 261 m2 za účelem zřízení 
zahrady. Nájemcem je pan Miloslav Kříž, Zahradní 298/2, Bílina. Nájemné bude stanoveno 
dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. na 804 Kč/rok. 
 
1154  
Pronájem části pozemkové parcely č. 1139/1 k. ú. Bílina o výměře cca 10 m2 za účelem 
využití jako manipulační plocha. Nájemcem je pan Patrik Kovač, Na Chlumu 124/3, Bílina. 
Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 30 Kč/rok. 
    
1155  
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV- 12 -
4010463/VB 001 týkající se stavby s názvem „Bílina, kol. Bořeň, p. Fait, p. p. č. 861/268”, 
mezi Městem Bílina, jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8 PSČ 405 02, jako stranu budoucí 
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude Vlastní smlouvou sjednáno na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 1.800 Kč bez DPH. Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.   
 
1156  
Žádost paní Ludmily Černé o snížení nájmu za nebytové prostory na Mírovém náměstí č. 88 
o 25 %, s účinností od 01.01.2012. 
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1157  
Zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v ul. Komenského 38, za účelem činnosti 
nevýdělečného občanského sdružení.  
 
1158  
Zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v MŠ Švabinského 668, za účelem 
provozování dětské ordinace, na dobu určitou, a to do 31.12.2012. 
1159  
Zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v pavilonu č. 5 v bývalé základní škole na 
Teplickém Předměstí, za účelem provozování nízkoprahového centra, na dobu určitou, a to 
do 31.12.2012.  
 
1160  
Zveřejnění záměru výpůjčky nebytového prostoru v areálu pivovaru, za účelem využití jako 
zasedací místnosti a kanceláře, na dobu určitou, a to do 31.12.2012. 
 
1161  
Zveřejnění záměru výpůjčky nebytového prostoru v ul. M. Švabinského 831, za účelem 
provozování protidrogového centra, na dobu určitou, a to do 31.12.2012. 
 
1162  
Zveřejnění záměru výpůjčky nebytového prostoru v pavilonu č. 1 v bývalé základní škole na 
Teplickém Předměstí za účelem využití jako klubovna, na dobu určitou, a to do 30.09.2012, 
s přerušením pro zimní měsíce od 01.10.2011 do 31.03.2012. 
  
1163  
Zveřejnění pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 124,91 m2 v budově Městského 
úřadu Bílina, Žižkovo náměstí 58, Bílina, za účelem využití jako kanceláří v rámci 
reorganizace odboru sociálních věcí a zdravotnictví a úřadu práce.   
 
1164  
Termíny svatebních obřadů včetně jmen oddávajících na rok 2012, dle návrhu předloženého 
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí s tím, že oddávajícími jsou: leden – Josef 
Horáček, únor – Bc. Zdeněk Rendl, březen – Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.  
 
1165  
Místo a čas konání svatebních obřadů v obřadní síni městského úřadu na rok 2012, dle 
návrhu předloženého vedoucí odboru správního a vnitřních věcí.  
 
1166  
Termíny konání vítání občánků na rok 2012, dle návrhu předloženého vedoucí odboru 
správního a vnitřních věcí.  
 
1167  
Zachování provozu v ulici Wolkerova v obou směrech.  
 
1168  
Zajišťování press servisu (seznamování médií s činností orgánů města Bíliny, apod.) panem 
Karlem Schönem, s účinností od 01.12.2011. 

 
III. souhlasí  

 

1169  
S provedením stavby a zároveň udělení práva provést stavbu na pozemku p. č.1629/1 v k. ú. 
Bílina, panu Václavu Neumannovi, Za Chlumem 786, Bílina. Podpisem smlouvy o právu 
provést stavbu pověřuje starostu města. 
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1170  
S uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi společností ČEZ 
Distribuce, a. s., a Úřadem pro zastupování ve věcech majetkových na p. p. č. 2247/3 k. ú. 
Bílina, která bude v budoucnu převedena do vlastnictví města. 
 
1171  
S provedením stavby a zároveň udělení práva provést stavbu na pozemku p. č.1304/1 v k. ú. 
Bílina, manželům Ryjáčkovým, Čsl. Armády 554, Bílina. Podpisem smlouvy o právu provést 
stavbu pověřuje starostu města. 
 

IV. zamítá 
 
1172  
Návrh jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, na uzavření 
dodatku ke smlouvě o výpůjčce souboru movitých a nemovitých věcí týkající se úpravy 
zajištění ostrahy majetku. 
 

V. stanovuje 
 

1173  
Ve smyslu § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, při obřadech 
a vítání občánků, rovněž při přijetí zahraničních delegací a významných návštěv, mohou 
závěsný odznak se státním znakem České republiky dále pro rok 2012 užívat místostarosta 
pan Bc. Zdeněk Rendl, členové zastupitelstva dle určení rady města, dále pak tajemník pan 
Ing. Ladislav Kvěch pro účely předávání Listin o udělení státního občanství ČR. 
 
 

VI. ruší 
 
1174  
Usnesení rady města č. 928 z 05.10.2011, kterým rozhodla zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Komunikace pro chodce v ul. Jenišovská v Bílině“ dle směrnice č. 04/2007 
– Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII 
odst. 5, stavební firmě Žejdlík Josef Bílina, jako specializovanou zakázku. 
 
 

VII. rozhodla  
 
1175  
O prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně Fotbalové škole Bílina ve výši 
3.600 Kč, včetně dopočtu penále, v souladu s § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech v platném znění. 
 
1176  
Nejvýhodnější nabídkou z nabídkového řízení na poskytování služeb pojišťovacího makléře 
na pojištění majetku města je nabídka firmy Česká pojišťovací společnost, s. r. o.  
 
1177  
Zadat dodání nábytku pro ordinace ve II. NP Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, a zařízení recepce společnosti INTERYSS, s. r. o., Litvínov. 
 
1178  
Zadat opravu chodníku a autobusové zastávky v ul. Teplická v Bílině firmě Žejdlík Josef 
Bílina. 
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1179  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Obnova audiotechniky na zimním 
stadionu“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě AS Comp, s. r. o., Ústí nad Labem, a to 
jako specializovanou zakázku. 
 

VIII. pověřuje 
 
1180  
Místostarostu města hlasováním na valné hromadě společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, která se uskuteční 30.11.2011, pro návrhy usnesení 
přednesených jednatelem společnosti.  
 
1181  
Jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, svoláním valné 
hromady společnosti. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t  
 
 
1182  
Usnesení zastupitelstva města č. 298 z 22. října 2009, kterým byl schválen záměr prodeje 
parcely č. 85/1 o výměře 577 m2 k. ú. Bílina, čp. 38, ul. Komenského, Bílina a budov bez 
čp/če stojících na parcele č. 85/1 k. ú. Bílina za cenu 2.000.000 Kč, navýšenou o náklady 
spojené s prodejem nemovitostí. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
 
1183  
Rozpočtovou změnu č. 206/2011 – přijetí dotace na dávky sociální péče – příspěvky 
v hmotné nouzi a příspěvky pro zdravotně postižené. 
 
1184  
Rozpočtovou změnu č. 207/2011 – přijetí dotace na dávky sociální péče – příspěvek na péči. 
 
1185  
Rozpočtovou změnu č. 211/2011 – přesuny finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 07 – rezervy nebytového hospodářství, 
v celkové výši 1.022.000 Kč. 
 
1186  
Rozpočtovou změnu č. 212/2011 – přijetí účelové neinvestiční dotace na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 1.163.000 Kč. 

 
1187  
Rozpočtovou změnu č. 213/2011 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti v oblasti 
sociálně právní ochrany dětí ve výši 674.000 Kč. 
 
1188  
Rozpočtovou změnu č. 214/2011 – přijetí účelové neinvestiční dotace na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací z operačního programu „Lidské 
zdroje a zaměstnanost“ ve výši 202.000 Kč. 
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1189  
Rozpočtovou změnu č. 217/2011 – přesuny finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 rezerva na projektové dokumentace, 
v celkové výši 3.857.000 Kč. 
 
1190  
Rozpočtovou změnu č. 224/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Rekreačním a sportovním zařízení Bílina, s. r. o., jako 
příjemcem ve výši 192.625 Kč na dofinancování DPH k dodávce a montáži výměníku na 
využití odpadního tepla. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1191  
Rozpočtový výhled města Bíliny na rok 2013–2014, s úpravou dle připomínek členů rady 
města.  
 
1192  
Odpis nedobytných pohledávek odboru dopravy – nezaplacené pokuty v celkové výši 
145.000 Kč. 
 
1193  
Úpravu  Programu podpory sportu ve městě Bílina s účinností od 01.01.2012, dle návrhu 
předloženého finančním odborem a připomínky Mgr. Zdeňka Svobody, Ph.D., člena rady 
města. 
  
1194  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí půjčky mezi městem Bílina jako věřitelem 
a společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina jako dlužníkem. Předmětem 
dodatku je prodloužení termínu splatnosti bezúročné půjčky poskytnuté městem Bílina 
určené na mzdy zaměstnanců a odvody z mezd ve výši 3.000.000 Kč, a to do 31.12.2012, 
s ohledem na hospodaření předchozího managementu. Podpisem dodatku doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
1195  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Bílina jako budoucím kupujícím 
a panem Janem Šámalem jako budoucím prodávajícím, kdy předmětem kupní smlouvy bude 
objekt Husitské bašty p. č. 88 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové rozloze 88 m2 a dále 
parcela p. č. 87/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové rozloze 430 m2, a dále parcela 
p. č. 89/7 (ostatní plocha a zeleň) o celkové rozloze 8 m2 a to vše zapsané v LV č. 3252 pro 
obec Bílina u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, za 
podmínky schválení žádosti o poskytnutí dotace na vybudování muzea, dle předloženého 
návrhu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1196  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2189/1 o výměře cca 260 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
50 Kč/m2.   
 
1197  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2189/1 o výměře cca 330 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
50 Kč/m2.   
 
1198  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2190/1 o výměře cca 350 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m2.   
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1199  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1835/2 o výměře 37 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 
Kč/m2.   
 
1200  
Záměr prodeje parcely č. 85/1 o výměře 577 m2 k. ú. Bílina, čp. 38, ul. Komenského, Bílina 
a budov bez čp/če stojících na části parcely č. 85/1 o výměře cca 220 m2 k. ú. Bílina za cenu 
obvyklou, která činí 1.200.000 Kč, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí 
s tím, že v případě více zájemců bude o prodeji rozhodnuto obálkovou metodou.   
 
1201  
Prodej pozemku p. č. 1770/3 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2, 
tj. 2.640 Kč. Kupující je paní Hana Hadravová, bytem Bílina, SUNN 689. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1202  
Prodej pozemku p. č. 32/1 o výměře 126 m2 k. ú. Bílina-Újezd, za kupní cenu 250 Kč/m2, 
tj. 31.500 Kč. Kupujícími jsou manželé Záboj a Jindra Hekerlovi, bytem Bílina, Čapkova 855. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1203  
Prodej nemovitostí v areálu bývalých kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 
1681/31 o výměře 537 m2 za cenu obvyklou ve výši 1.100.000 Kč, pozemek p. č. 1681/45 
o celkové výměře 565 m2, vše k. ú. Bílina, za cenu dle cenové mapy stavebních pozemků 
města Bíliny 130 Kč/m2 tj. 73.450 Kč. Kupujícími jsou společnost TRUNN, s. r. o., se sídlem 
v Bílině, Teplická 239/62. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1204  
Podání žádosti o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z podprogramu Regenerace 
panelových sídlišť pro rok 2012 na projekt Regenerace panelového sídliště – Bílina, Za 
Chlumem – II. etapa s finanční spoluúčastí města ve výši 5.915.744 Kč. 
 
1205  
Podání žádosti o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z podprogramu Regenerace 
panelových sídlišť pro rok 2012 na projekt Regenerace panelového sídliště - Bílina, Teplické 
předměstí – III. etapa s finanční spoluúčastí města ve výši 3.586.842 Kč. 
 
1206  
Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Bíliny, kdy v článku 7 odst. 6 a) se 
limituje počet vystoupení v rozpravě k jednomu bodu ze dvou na tři, a v článku 7 odst. 5 e) 
se text doplňuje o možnost zodpovězení dotazu, podnětu či připomínky uvolněnými členy 
zastupitelstva města, dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu.  

 
1207  
Prodloužení platnosti Plánu odpadového hospodářství města Bíliny na dalších 5 let, tj. na 
následující období od roku 2012 do roku 2016.  
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 
1208  
Žádost pana Kováře o prodej pozemku p. č. 341/22 k. ú. Bílina. 
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1209  
Návrh pana Michala Mleje, člena rady města, na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva 
města Bíliny, kdy by se jednání zastupitelstva města řídilo zákonem č. 128/2000 Sb. 
o obcích, v platném znění.    

 
1210  
Žádost paní Julie Gosolitsch o prodej pozemků p. č. 555/2, p. č. 556, p. č. 557, p. č. 558, 
p. č. 559 k. ú. Bílina. 
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t  
 
 

1211  
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh 
a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků 
k zajištění veřejného pořádku s tím, že doporučuje zastupitelstvu schválit úpravu doby 
konání taneční zábavy a diskotéky a jiného kulturního podniku přístupné veřejnosti od 9:00 
do 3:00 hodin.  
 
 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
1212  
Splnění usnesení č. 67 z 3. března 2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
zajistit vytyčení a zpřístupnění pozemku ve vlastnictví města Bíliny p. č. 2214/2 k. ú. Bílina. 
 
1213  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 233 z 3. listopadu 2011, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo připravit do příštího zasedání zastupitelstva města smlouvu 
o budoucí smlouvě kupní na objekt Husitské bašty, kdy koupě objektu bude podmíněna 
získáním dotace na vybudování muzea. 
 
1214  
Zápis z jednání pracovní skupiny pro přípravu podkladů pro možné vykoupení vynaložených 
investic v prostoru autobusového nádraží, z 14. listopadu 2011. 
 
1215  
Informace poskytnuté k programu „Asistent pro terénní kontakt – Bílina v roce 2011“ za 
III. čtvrtletí 2011. 
 
 

XIV. předkládá zastupitelstvu města   k   p r o j e d n á n í  
 
1216  
Návrh TOP 09 na návrh úpravy směrnice č. 06/2010 – pravidel pro dispozici k provádění 
rozpočtových změn (rozpočtová pravidla).  
 
 

XV. bere na vědomí  
 
1217  
Zápis komise pro školství, kultury a sport ze dne 14.11.2011. 
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1218  
Závěry kontroly na KC Kaskáda Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací KC 
Kaskáda + vyjádření ředitelky KC Kaskáda.  
 
1219  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o výběrovém řízení na ostrahu 
majetku v areálu městských technických služeb a souhlasí s uzavřením smlouvy s jediným 
vybraným uchazečem – Mostecká BS, s. r. o., Fr. Halase č. 845, 434 01 Most, s účinností od 
1. ledna 2012. 
 

XVI. stahuje z programu 
 
1220  
Materiál č. 662 – směrnici č. 01/2011 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina. 
 
1221  
Prodej domu č. p. 270 v ulici Vrchlického, pozemkové parcely č. 1756 pod stavbou o výměře 
229 m2 a p. p. č. 1757 (zahrada) v k. ú. Bílina s tím, že záměr prodeje nemovitosti bude 
znovu zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Bílina, v Bílinském zpravodaji a na 
internetových stránkách k prodeji nemovitostí určených. 
                                                             

XVII. nezaujala stanovisko 
 
1222  
K žádosti pana Jiřího Kadlece o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na Mírovém náměstí 
48.  
 
1223  
K žádosti hudební skupiny KAMINIKO o možnost pronájmu nebytového prostoru v ul. 
Teplická 555, pavilon 1, pro účely zkoušek. 

 

 

RADA MĚSTA 
 

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

 

I. schvaluje 
 
1224  
Odměnu jednateli Rekreačního a sportovního zařízení Bílina, s. r. o., dle návrhu předsedy 
dozorčí rady společnosti. 
 
1225  
Podání žádosti o dotaci na město Bílina ve výši 192.625 Kč na dofinancování daně z přidané 
hodnoty k dodávce a montáži výměníku na využití odpadního tepla, dle návrhu předloženého 
jednatelem společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
 
 
 
 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

Václav Šlambora 
člen rady města 

 


