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Z  A  S  T  U  P  I  T  E  L  S  T  V  O    M  Ě  S  T  A    B  Í  L  I  N  Y  
 
 

Usnesení z 6. zasedání v roce 2015, 
které se uskutečnilo v mimořádném termínu 22. října 2015 

 

Usnesení s termínem č.: 
254  RM  05.11.   281  RM  2016  
282  RM  05.11.   283  RM  průběžně 
 
Splněná usnesení č.: 270, 271 

______________________________________ 
 

Z A S T U P I T E L S T V O   M Ě S T A 
 
 

I. schvaluje 
 

277  

Prodej motorového vozidla Škoda Superb 3T s inv. č. MUBIH000DGE panu Petru 
Gebauerovi, za cenu dle znaleckého posudku 450.400 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 

278  

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a SK HC Draci Bílina jako příjemcem, na náklady spojené s II. národní 
hokejovou ligou – doprava, rozhodčí, nákup výzbroje a výstroje a pronájem ledové plochy. 
Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.    
 
 

II. ruší 
 

279  

Příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Kaskáda, se sídlem v Bílině, Želivského 54/7, 
IČ 361 232, a to k 31.12.2015, bez právního nástupce. Zároveň zastupitelstvo města 
pověřuje radu města zabezpečením veškerých úkonů spojených se zrušením této 
příspěvkové organizace.  
 

280  

Společnost Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., se sídlem v Bílině, Litoměřická 
904, IČ 28686055, s likvidací s tím, že do likvidace vstoupí k 01.01.2016, a ukládá valné 
hromadě společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., jmenovat likvidátora 
společnosti ke dni vstupu do likvidace a stanovit výši jeho odměny. 

 
 

III. ukládá 
 

281  

Radě města informovat zastupitelstvo města o ukončení činnosti příspěvkové organizace 
Kulturní centrum Kaskáda a o stavu pohledávek a závazků, které spolu s majetkem přešly na 
město Bílina.  
 

282  
Radě města připravit pro jednání zastupitelstva města 05.11.2015 podklady pro zřízení 
nových organizačních složek města, v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, které budou vykonávat činnosti současné příspěvkové organizace 
KC Kaskáda. 
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283  
Radě města průběžně informovat zastupitelstvo města o jednotlivých krocích vedoucích ke 
zrušení společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., s likvidací.  
 
 

IV. bere na vědomí 
 

284  
Prohlášení Mgr. Reného Štěpánka (BSD) členem Zastupitelstva města Bíliny k 15.10.2015, 
s náležitostmi složení slibu 22.10.2015.  
 

285  
Rezignaci MUDr. Aleny Jelínkové, zvolené za Bílinské sociální demokraty, na mandát členky 
Zastupitelstva města Bíliny, a to k 14.10.2015. 
 

286  
Rezignaci Bc. Věry Ryjáčkové a Bc. Markéty Kalivodové na postavení náhradníka za člena 
Zastupitelstva města Bíliny, za Bílinské sociální demokraty, a to k 14.10.2015. 
 

287  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 270 z 24.09.2015, kterým bylo radě města uloženo 
doplnit materiál – návrh na zrušení příspěvkové organizace KC Kaskáda a předložit jej na 
dalším zasedání zastupitelstva města.  
 

288  
Splnění usnesení č. 271 z 24.09.2015, kterým bylo radě města uloženo doplnit materiál – 
návrh na zrušení společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. a předložit jej na 
dalším zasedání zastupitelstva města. 
 

289  
Převedení majetku města Bíliny užívaného společností Rekreační a sportovní zařízení 
Bílina, s. r. o., na Městské technické služby Bílina formou výpůjčky nebo svěřením do správy 
k 01.01.2016 s tím, že do jednání zastupitelstva města 17.12.2015 bude předložena ke 
schválení aktuální upravená zřizovací listina Městských technických služeb Bílina v úplném 
znění. 
 

290  
Dotaz člena zastupitelstva města, Ing. Jindřicha Brunclíka, týkající se posouzení 
ekonomického dopadu zrušení společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
s tím, že na tento dotaz byla zpracována písemná odpověď. 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Pavel Bárta v. r. 
   
 
 
Mgr. Zdeněk Rendl, MBA v. r.  
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. Mgr. Veronika Horová v. r. Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
starosta města 1. místostarostka města 2. místostarostka města 

 


