
Usnesení rady města z 21. září 2011   1 
 

R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 21. schůze v roce 2011,  
konané 21. září 2011 

 
 
Usnesení s termínem č.: 
714 taj.  05.10. 
806 taj. (ONI) 05.10. 
889 taj. (OD, MTSB 05.10. 
548 taj.  19.10.  
758 taj (ONI) 19.10. 

549 taj. (SÚ) 31.10.  
803 taj. (SÚ) 02.11. 
782 taj.  30.11. 
813 taj. (ONI) 31.12.  

    
Splněná usnesení č.: 367 
 
Trvalá usnesení č.: 
713/11  MTSB  trvale zabezpečit udržování povrchu lávky přes řeku Bílinu 
715/11  taj.  k žádostem přísp. org. předkládat přehled zůstatků jejich fondů 
 

 
 
 

R A D A   M Ě S T A 

 

I. ukládá 
 
813  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zadáním 
posouzení technického stavu a bezpečnosti Zelené haly pro provozování sportovních aktivit 
a pořádání kulturních akcí.       Taj (ONI) – 31.12.2011  
 
 

II. schvaluje 
 
 
814  
Rozpočtovou změnu č. 125/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
městem Bílina a TJ zdravotně postiţených Nola ve výši 10.000 Kč na částečné pokrytí 
nákladů na nákup motorového vozidla. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
815  
Rozpočtovou změnu č. 126/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí peněţitého daru ve výši 
100.000 Kč mezi městem Bílina a Severočeskými doly, a. s., Chomutov, na podporu přípravy 
a realizaci nástěnného kalendáře města pro rok 2012. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
816  
Rozpočtovou změnu č. 127/2011 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická v celkové výši 9.550 Kč na 
zvýšení zálohových plateb na energii z prostředků města. 
 
817  
Rozpočtovou změnu č. 128/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Městské knihovny Bílina v celkové výši 15.000 Kč, dle ţádosti ředitelky.  
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818  
Zadat zhotovení 2 ks dveří včetně repase obloţkových zárubní v kancelářích Městského 
úřadu v Bílině, firmě INTERYSS, s. r. o., Litvínov. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu 
č.132/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic ve výši 117.000 Kč na výše uvedenou akci.  
 
819  
Zadat opravu omítky (fasády) včetně opravy kanálu v objektu dvora Hotelu u Lva, firmě 
ECHO Lebeda Antonín, Košťany. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 133/2011 – 
přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve 
výši 264.000 Kč na výše uvedenou akci. 
 
820  
Rozpočtovou změnu č. 134/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu klubu důchodců I ve výši 3.000 Kč. 
 
821  
Rozpočtovou změnu č. 135/2011 – přesun finančních prostředků z klubu důchodců II do 
klubu důchodců I ve výši 2.000 Kč. 
 
822  
Zadat opravu topení v restauraci na zimním stadionu v Bílině firmě ESOX ETC, s. r. o., 
Račín. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 136/2011 – přesun finančních prostředků 
v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 83.000 Kč na výše 
uvedenou akci. 
 
823  
Zadat opravu a nátěr fasády na zimním stadionu v Bílině firmě Ballý, Hostomice. Zároveň 
schvaluje rozpočtovou změnu č. 137/2011 – přesun finančních prostředků v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investice ve výši 193.000 Kč na výše uvedenou 
akci. 
 
824  
Zadat vybudování pódia u výkladů v prostoru restaurace zimního stadionu firmě INTERYSS, 
s. r. o., Litvínov – Záluţí. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 138/2011 – přesun 
finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 
50.000 Kč na výše uvedenou akci. 
 
825  
Rozpočtovou změnu č. 139/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 155.000 Kč na akci „Správní budova – 
Kaskáda – GO střechy― a zároveň schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci 
„Oprava střechy objektu KC Kaskáda― uzavřené mezi městem Bílina a firmou Arkýř, s. r. o. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
826  
Rozpočtovou změnu č. 140/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 300.000 Kč na akci „Revitalizace 
Lukovského potoka―. 
 
827  
Rozpočtovou změnu č. 141/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí v celkové výši 146.000 Kč. 
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828  
Zadat čištění a revitalizaci podzemního koryta Lukovského potoka firmě Gutra, s. r. o., Most. 
Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 142/2011 – přesun finančních prostředků v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 240.000 Kč na výše 
uvedenou akci. 
 
829  
Rozpočtovou změnu č. 143/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí ve výši 10.000 Kč na propagační materiály.  
 
830  
Rozpočtovou změnu č. 144/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 68.000 Kč na akci „Výměna oken 
v objektu autodopravy v Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o.― 
 
831  
Rozpočtovou změnu č. 145/2011 – navýšení rozpočtu z Programu podpory společenských 
a zájmových organizací ZŠ Za Chlumem ve výši 10.000 Kč na dopravu na poznávací výlety 
a materiál na vánoční zvyky, navýšení rozpočtu MŠ Švabinského ve výši 15.000 Kč na 
dopravu na výlety v II. pololetí 2011, navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví pro Klub důchodců I. ve výši 10.000 Kč na dopravu na výlety, navýšení 
rozpočtu DDM Bílina ve výši 30.000 Kč na Mistrovství ČR v aerobiku, navýšení rozpočtu MŠ 
Čapkova ve výši 10.000 Kč na dopravu na výlety a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina a Svazem důchodců ve výši 10.000 Kč na dopravu na výlety. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
832  
Rozpočtovou změnu č. 146/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina a Městským pěveckým souborem Schola Viva Bilinensis ve výši 20.000 Kč, 
z Programu podpory kultury a literární fond, na koncertní činnost pro Bílinsko a adventní 
a novoroční koncerty. Podpisem obou smluv pověřuje starostu města.  
 
833  
Rozpočtovou změnu č. 147/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 810.000 Kč z plánované údrţby do běţné 
údrţby nebytového hospodářství. 
 
834  
Rozpočtovou změnu č. 148/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 199.000 Kč do údrţby nebytového 
hospodářství na opravu střechy Mírové náměstí 89. 
 
835  
Zadat Dodávku a montáţ dveří a boxů v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina 
firmě Trhuhlářství Husinecký, Chomutov. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 149/2011 
– přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic 
v celkové výši 258.000 Kč na výše uvedenou akci. 
 
836  
Rozpočtovou změnu č. 150/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 100.000 Kč do rezervy na projektovou 
dokumentaci. 
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837  
Zadat opravu otopné soustavy a rozvodu TUV v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina – autodoprava, firmě ESOX ETC, s. r. o., Račín. Zároveň schvaluje rozpočtovou 
změnu č. 152/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic v celkové výši 171.000 Kč na výše uvedenou akci. 
 
838  
Rozpočtovou změnu č. 154/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina a Velosport TEAM Bílina ve výši 2.000 Kč na ceny pro dětské účastníky cyklistických 
závodů pro děti do 8 let v Bílině, které se uskuteční 01.10.2011. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.     
 
839  
Rozpočtovou změnu č. 155/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 1.458.000 Kč na akci „Stavební úpravy 
a oprava povrchů v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina, II. NP část D―. 
 
840  
Rozpočtovou změnu č. 156/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 669.000 Kč na akci „Stavební úpravy 
v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o, Bílina – Recepce―. 
 
841  
Rozpočtovou změnu č. 157/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina a Státním fondem dopravní infrastruktury ve výši 412.000 Kč na akci „Zastávka u 
polikliniky―, a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 
842  
Výjimku z Programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina pro ţádost obecně 
prospěšné společnosti Člověk v tísni na projekt „Mami, pojeď s námi!― Rada města zároveň 
schvaluje rozpočtovou změnu č. 159/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
z Programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina mezi městem Bílina a obecně 
prospěšnou společností Člověk v tísni ve výši 25.290 Kč na výše uvedený projekt. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
843  
Čerpání rozpočtu finančního odboru – školství ve výši 8.000 Kč za pronájem KD Fontána na 
setkání občanů zaniklých obcí Radovesice, Dřínek, Hetov, Lýskovice a Chotovenka, které se 
uskuteční 10. října 2011. 
 
844  
Ţádost ZŠ Lidická o pouţití finančních prostředků z investičního fondu ve výši 11.000 Kč na 
instalaci a konfiguraci serveru Intel iCore Extréme corporation. 
  
845  
Úpravu platu Mgr. Holkové, ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 
příspěvková organizace v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě ve znění nařízení vlády č. 381/2010 Sb. 
a přílohy č. 6 s účinností od 01.10.2011, dle návrhu předloţeného finančním odborem.  
   
846  
Hlavní inventarizační komisi pro období od 01.11.2011 do 31.10.2012 ve sloţení: předseda – 
Hajmová Jaroslava, tajemnice – Martínková Kateřina, členové komise: Chmelíčková Renata, 
Bártová Yvona, Ing. Krupková Lenka, Tučková Martina, Herianová Jaroslava DiS, 
Chaloupková Jana, Kulhánek Josef, Novák Tomáš.  
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847  
Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v I. NP Švabinského 831 o rozměrech 
90,55 a 146,45 m2 nájemci Quang Tran Duc k provozování prodejny potravin s účinností od 
01.10.2011. Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
848  
Změnu nájemce nebytových prostor pivovaru o rozměrech 183,75 m2 dle smlouvy č. 450 
z fyzické osoby Pavel Prchal, IČ 62747908, na společnost AUTODOPRAVA PRCHAL, s. r. 
o., IČ 27335585, se sídlem Bořivojova 35/878, Praha 3 – Ţiţkov, s účinností od 01.10.2011. 
 
849  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Generální oprava elektroinstalace 
v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 2. NP – část D―. Podpisem dodatku č. 1 
pověřuje starostu města. 
 
850  
Zařazení stavby plotu mezi parkem Lidická a garáţemi v ul. Mostecká do akce 
„Rekonstrukce parku Lidická― do rozpočtu města na rok 2012. 
 
851  
„Vizi, strategii, hodnoty a politiku kvality Městského úřadu Bílina― v předloţeném znění. 
 
852  
Navýšení osobního příplatku ředitelce KC Kaskáda, s účinností od 1. října 2011. 
 
853  
Vyplacení náhrady škody v částce 1.000 Kč paní Věře Fryčové, bytem Havířská ul. č. p. 
486/5, Bílina. 
 
854  
Zahraniční sluţební cestu pana Josefa Horáčka, starosty města, do gruzínského hlavního 
města Tbilisi, ve dnech od 9. do 14. října 2011. 
 
855  
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem Bílina Ţiţkovo 
údolí, kNN, ppč. 708 – 1, zahrady v k. ú. Bílina, ev. č. smlouvy oprávněného: IP 12—
4002343/VB001   mezi Městem Bílina jako stranou zavázanou a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 jako stranu oprávněnou. 
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na p. p. č. 623/1 a p. p. č. 667 k. ú. Bílina. 
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 1.200 Kč. 
Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.   
 
856  
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se stavby 
přípojky zemního plynu na pozemku p. č. 1636/94, mezi vlastníkem pozemku Městem Bílina 
jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a investorem panem Vo Van Tahao 
bytem v Bílině, 5. května 76/35, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude Vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 
v hodnotě 100 Kč/bm bez DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
 



Usnesení rady města z 21. září 2011   6 
 

 
 
857  
Uzavření darovací smlouvy o poskytnutí nepeněţitého daru – 150 ks PET lahví 1 litr Bílinská 
kyselka v hodnotě 1.500 Kč mezi městem Bílina a Bohemia Healing Mineral Waters CZ, a. 
s., Bílina, na tenisový turnaj osobností „Kaskáda Cup―. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
858  
Ţádost pana Petra Stillera o přidělení bezbariérového bytu v „Zeleném domě―. 
 
859  
Úpravu sazebníku úhrad za poskytování pečovatelské sluţby s platností od 01.10.2011, dle 
návrhu předloţeného sociálně zdravotní komisí.  
 
860  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 12. září 2011. 
 
861  
Zařazení investiční akce zpřístupnění věţe radnice veřejností do rozpočtu města v roce 
2012. 
 
862  
Ţádost společnosti ALL SPORTS, a. s., o souhlas se zřízením telefonní přípojky v prodejně 
hokejových potřeb na zimním stadionu v Bílině.  
 
863  
Pronájem určených ploch na zimním stadionu v Bílině HC Draci Bílina a SK HC Draci Bílina 
za smluvní cenu 1.000 Kč za reklamní plochu a sezónu. 
 
864  
Otevření ulice Wolkerova obousměrně, po dobu provádění výkopových prací na Mírovém 
náměstí.  
 
865  
Záměr účasti v projektu Inspiration: Sachsen – Mládeţ a dospělí: sociální práce, trh práce, 
volný čas, prevence, financování, a to od 1. března 2012 do 28. února 2014.  
 
866  
Zahraniční sluţební cestu místostarosty města, pana Bc. Zdeňka Rendla, do slovenského 
partnerského města Stropkov, ve dnech 22. – 25. září 2011.  
 
867  
Prodlouţení termínu plnění usnesení č. 548 z 15. června 2011, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloţeno připravit změnu pravidel pro udělování Čestného občanství, dle 
připomínek členů rady města, a to do 19. října 2011. 
 
868  
Prodlouţení termínu plnění usnesení č. 714 ze 17.08.2011, kterým bylo uloţeno tajemníkovi 
městského úřadu nechat prověřit zprávu o posouzení nátěru na lávce přes řeku Bílina s tím, 
ţe se toto posouzení nebude týkat jen interiérů, do 05.10.2011. 
 
869  
Prodlouţení termínu plnění usnesení č. 806 z 01.09.2011, kterým bylo uloţeno tajemníkovi 
městského úřadu nechat pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic doplnit materiál – 
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zakrytí centrálního dvorce s umělým povrchem o investiční záměr s tím, ţe do příští rady 
města bude předloţen přehled nákladů na energie při případném provozu zakrytého dvorce, 
do 05.10.2011. 
 
 

III. zamítá 
 
870  
Ţádost sdruţení Pure music o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury a literární fond, 
ve výši 10.000 Kč na projekt „Bílinské hudební večery―. 
 
871  
Ţádost Krušnohorského klubu o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na sezonní provozní 
náklady na sezonu 12/2011 – 3/2012.     
 
872  
Ţádost paní Marie Řezáčové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
sluţbou.  
 
873  
Ţádost pana Františka Jeţka o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
sluţbou. 
 
874  
Ţádost paní Pavlíny Kokyové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
sluţbou.   
 
875  
Ţádost paní Márie Horvátové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
sluţbou. 
 
876  
Ţádost paní Marie Měšťánkové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
sluţbou. 
 
877  
Ţádost paní Ivany Surovkové o přidělení bezbariérového bytu v „Zeleném domě―. 
 
 

IV. souhlasí 
 
878  
S pouţitím znaku města při zasedání spolku Vlastenecko-dobročinného sdruţení obce 
Baráčníků Jana Ţiţky z Trocnova se sídlem v Bílině. Znak města bude pouţit v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou města Bíliny č. 2/2011 o městských symbolech a jejich 
uţívání. Znak lze uţívat v barevném i monochromním provedení v podobě dané popisem dle 
čl. I této vyhlášky, či ve shodě s jeho obsahem.    
 
879  
Se zadáním na vyhlášení výběrového řízení na „Ostrahu majetku v areálu Městských 
technických sluţeb Bílina―. 
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V. odvolává 
 

880  
Pana Václava Mojţiše z funkce člena školské rady v Základní škole Bílina, Za Chlumem 824, 
okres Teplice, příspěvková organizace a pana Ing. Ladislava Kvěcha z funkce člena školské 
rady v Základní škole Bílina, Aléská 270, okres Teplice. 
 
 

VI. jmenuje 
 
881  
Pana Ing. Ladislava Kvěcha členem školské rady v Základní škole Bílina, Za Chlumem 824, 
okres Teplice, příspěvková organizace a pana Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D. členem školské 
rady v Základní škole Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace. 
 
 

VII. potvrzuje 
 
882  
Pana Pavla Prchala ve funkci člena školské rady v Základní škole Bílina, Aléská 270, okres 
Teplice, příspěvková organizace, paní Ing. Jitku Koubkovou ve funkci člena školské rady 
v Základní škole Bílina, Za Chlumem 524, okres Teplice, příspěvková organizace, Bc. 
Zdeňka Rendla a Bc. René Štěpánka ve funkci člena školské rady v Základní škole Bílina, 
Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace. 
 
 

VIII. rozhodla 
 
 
883  
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 akce: 
a) umístění psů a koček odchycených na území města Bílina v útulku, 
b) zpracování PD pro SP na kompletní rekonstrukci Teplické ulice v Bílině, včetně 

inţenýrské činnosti potřebné pro SP, 
c) komunikace pro pěší Za Chlumem (ke garáţím Východní), Bílina, 
d) Parkoviště osobních aut na p.p.č. 380/55 v ulici Jiţní (Mírové) v Bílině – Újezd, 
e) Parkoviště POŠTA, Bílina, 
f) Parkoviště Za Chlumem u bl.1, Bílina, 
g) Parkoviště osobních aut na p.p.č. 1727/25 v ulici Kapitána Jaroše v Bílině, 
h) Oprava ulice kpt. Jaroše v k. ú. Bílina, 
i) Přechod Bezovka, Bílina, 
j) Oprava opěrných zdí – ZŠ Lidická, Bílina. 
 
884  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpravy v Hornické nemocnici 
s poliklinikou, s. r. o, Bílina – Recepce― dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě YSSEN, 
s. r. o., Litvínov, a to jako specializovanou zakázku. 
 
885  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpravy a oprava povrchů II. NP 
část D― dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
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malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Ţejdlík, Bílina, a to jako specializovanou 
zakázku. 
 
886  
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 akci 
„Dodání VoIP telefonní ústředny včetně telefonních přístrojů―. 
 
887  
Zadat nadlimitní veřejnou zakázku pro zajištění veřejné městské hromadné dopravní 
obsluţnosti ve městě Bílina v reţimu veřejné linkové dopravy, dle nejvhodnější nabídky 
společnosti Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a. s.  
 
888  
Na návrh tajemníka městského úřadu nejmenovat navrţenou uchazečku do funkce vedoucí 
finančního odboru.  
 

IX. projednala 
 
889  
Zápis z jednání komise pro ţivotní prostředí, dopravu a bezpečnost z 02.05.2011 a ukládá 
ředitelce Městských technických sluţeb Bílina a tajemníkovi městského úřadu pověřit 
vedoucího odboru dopravy, předloţit do jednání rady města 05.10.2011 vyjádření 
k příslušným bodům tohoto zápisu:  
vedoucí odboru dopravy  bod č. 10 
ředitelka MTSB  bod č. 11   Taj. (OD, MTSB) – 05.10. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
 
890  
Prominout zbylý poplatek z prodlení paní Květě Zelenkové za opoţděně uhrazené dluţné 
nájemné. 
 
891  
Prominout zbylý poplatek z prodlení paní Nataše Ševčíkové za opoţděně uhrazené dluţné 
nájemné.  

 
XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   n e s c h v á l i t 

 
 
892  
Rozpočtovou změnu č. 130/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi 
městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina na nákup dodávkového 
vozu s tím, ţe finanční prostředky budou zařazeny do rozpočtu příštího roku. 
 
 

XII. bere na vědomí 
 
893  
Stav pohledávek z dluţného nájemného k 31.08.2011 a zároveň neschvaluje výpověď 
z nájmu a podání ţaloby na nájemce nebytového prostoru na Mírovém náměstí 73/7, pokud 
bude do konce měsíce září zaplacena minimálně jedna splátka. 



Usnesení rady města z 21. září 2011   10 
 

894  
Splnění usnesení č. 367 ze dne 27.04.2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloţeno nechat prověřit bezpečnost ochozu radniční věţe. 
 

895  
Informace RNDr. Jaroslava Herzingera a MUDr. Myšáka o výsledcích auditu provozu 
lůţkové části Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., včetně návrhů na další řešení. 
 
896  
Přehled čerpání neinvestiční dotace na zajištění provozu Ambulantní pohotovostní péče za I. 
pololetí 2011. 
 
897  
Návrh na novelizaci Programu podpory sportu s tím, ţe finanční odbor zpracuje nové zásady 
tohoto programu, které budou předloţeny k projednání do komise pro školství, sport 
a kulturu, následně do jednání rady a zastupitelstva města.  
 
 

XIII. stahuje z programu 
 
898  
Navýšení rozpočtu Městské policie ve výši 15.000 Kč z Programu podpory společenských 
a zájmových organizací, na materiál na mezinárodní střeleckou soutěţ. 
 
899  
Materiál č. 592 – návrh na revokaci usnesení rady města č. 757 z 26. srpna 2011, kterým 
rada města souhlasila s pronájmem nebytových prostor v areálu Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., dle návrhu předloţeného jednatelem nemocnice.  
 
900  
Materiál č. 577 – uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce souboru movitých 
a nemovitých věcí mezi městem Bílina společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. 
o., Bílina.  
 
901  
Materiál č. 585 – zpracování projektové dokumentace na přístavbu výtahu v objektu radnice 
včetně studie pohybu osob. 
 
902  
Materiál č. 586 – uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o výpůjčce souboru movitých 
a nemovitých věcí mezi městem Bílina a společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. 
o., Bílina.  

 

 

RADA MĚSTA 
 v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
 

I. schvaluje  
 
 
903  
Navýšení odměny jednateli společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., dle 
návrhu předloţeného předsedou dozorčí rady společnosti, s účinností od 1. října 2011. 
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904  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách dočasného bezplatného poskytnutí 
motorového vozidla společnosti k pouţívání pro sluţební i soukromé účely jednatele. Článek 
III. odst. 2 se nahrazuje tímto textem:  
Jednateli náleží náhrada účelně vynaložených a skutečně prokázaných výdajů nezbytně 
spojených s výkonem jeho funkce, a to ve výši schválené rozhodnutím valné hromady (příp. 
jediného společníka). Společnost se zavazuje platit jednateli 5.000 Kč měsíčně jako náhradu 
nákladů souvisejících s užíváním motorového vozidla v souladu se smlouvou o podmínkách 
dočasného bezplatného poskytnutí motorového vozidla Společnosti k použití pro služební i 
soukromé účely jednatele. 
Článek III. odst. 3 se nahrazuje tímto textem:  
Platby náhrad jsou splatné vždy do 15. dne měsíce následujícího po vzniku nároku na 
příslušnou platbu. 
 

 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 
 


