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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 6. schůze v roce 2021, 
konané 30. března 2021 

 
Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
1071 ONI   23.04. 
125 ONI   23.04. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 
373 ONI   31.08. 
752 ONI   17.09. 
1033  OŠKaS  31.10. 

1117 OD   10.11. 
1116 ONI   01.12. 
123 KKCR   31.12. 
1061 ONI   31.12.  
165 ONI   30.04. 
166 FO   15.06. 
204 OD   16.03.  
263 ONI   30.04.

 

Trvalá usnesení č.:  
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

1376 MěP  kontroly v sídlišti Za Chlumem – injekční stříkačky 

1377 Taj. (OSVaZ)  kontroly bytů 

763  MTSB  kontrola technického stavu dopravního značení 

128 MěP  kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. revokuje 
 
356  
Usnesení rady města č. 1235 z 10.11.2020, kterým byla schválena smlouva o zřízení 
věcného břemene pozemkové služebnosti, která se dotkla pozemku p. č. 85/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří) mezi městem Bílina jako stranou povinnou a  

, jako stranou oprávněnou. Služebnost byla sjednána na dobu 
neurčitou, úhrada byla provedena jednorázově za cenu dle sazebníku úhrad za zřízení 
věcného břemene a služebnosti, který je součástí pravidel pro zřizování věcných břemen 
a služebností, tj. za cenu 7.500 Kč + DPH. Podpisem smlouvy pověřila starostku města. 

 
II. schvaluje 

 
357  
Rozpočtové opatření č. 29/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o 2. část průtokové dotace na projekt „Podpora 
polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“ ve výši 395.342,25 Kč, na základě žádosti 
ředitelky základní školy. 
 
358  
Rozpočtové opatření č. 30/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu z rezervy odboru školství, kultury a sportu v celkové výši 22.000 Kč na financování 
opravy omítky u pítka v inhalatoriu a vyčištění šachty pramene. 
 
359  
Rozpočtové opatření č. 33/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 2.000 Kč z rezervy na doplatek akce WiFi4EU – 
veřejná Wi–Fi síť. 
 
360  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako 
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poskytovatelem a společností MAS CÍNOVECKO, o. p. s., jako příjemcem, na provoz 
Krušnohorské magistrály 2020–2021, a to na zajištění a údržbu běžeckých tras v zimním 
období, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
361  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „REKO MS Bílina – 
Seifertova, číslo stavby: 7700102252“ mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou 
a společností GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad 
Labem, zastoupená na základě plné moci z 19.01.2021 společností GasNet Služby, s. r. o., 
IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, jako stranou budoucí 
oprávněnou. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
362  
Smlouvu o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti, která se dotkne pozemku 
p. č. 85/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Bílina mezi městem Bílina jako stranou 
povinnou a  , jako 
stranou oprávněnou. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 
jednorázově za cenu dle sazebníku úhrad za zřízení věcného břemene a služebnosti, který 
je součástí pravidel pro zřizování věcných břemen a služebností, tj. za cenu 7.500 Kč + DPH. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
363  
Smlouvu o koordinaci stavebních prací ve městě Bílina uzavřenou mezi T–Mobile Czech 
Republic, a. s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, Praha 4, zastoupenou na základě 
pověření Ing. Markem Svobodou, MBA, jako zhotovitelem a Městskými technickými službami 
Bílina, příspěvková organizace, jako smluvním partnerem a městem Bílina jako vedlejším 
účastníkem. Předmětem smlouvy je pokládka příloží pro vedení veřejného osvětlení v ulici 
Československé armády v rozsahu cca 700 m a v ulici Elišky Krásnohorské v rozsahu cca 
210 m. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
364  
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené 25.02.2020 ve znění dodatku č. 1 z 18.06.2020, 
dodatku č. 2 z 02.12.2020 a dodatku č. 3 z 11.02.2021 na provedení stavebních prací 
„Přístavba multifunkčního objektu domu s pečovatelskou službou Bílina” mezi městem Bílina 
jako objednatelem a společností METALL QUATRO, s. r. o., č. p. 600, Vysoká Pec, 
IČO: 61538213 jako zhotovitelem. Předmětem dodatku č. 4 je zvýšení ceny za provedení 
díla o hodnotu změny závazku (hodnota víceprací) o částku ve výši 264.926,57 Kč bez DPH 
(304.665.56 Kč vč. DPH), kdy celková cena za provedení díla podle rozpočtu 
je 11.842.283,11 Kč bez DPH (13.618.625,58 Kč vč. DPH). Podpisem dodatku pověřuje 
starostku města. 
 
365  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1683/15 o výměře cca 860 m2 v k. ú. Bílina za účelem 
oplocení bytového domu č. p. 600, Teplické Předměstí, kdy bude tento prostor sloužit 
pro rekreaci obyvatel oploceného domu, květinovou výzdobu a drobné zahradničení. Cena 
bude stanovena dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města 
Bíliny.  
 
366  
Dohodu o úhradě nákladů souvisejících s odstraněním reklamovaných vad díla 
a odstraněním uplatněných vad díla „Sanace sesuvu Pražská ulice – Masarykova výšina“ 
mezi městem Bílina jako oprávněným a společností AZ SANACE, a. s., IČ: 25033514, 
se sídlem Pražská 53/37, Ústí nad Labem, jako zhotovitelem. Podpisem dohody pověřuje 
starostku města. 
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367  
Zrušení pracovní pozice „Výběrová řízení“ s úvazkem 1,0 na odboru nemovitostí a investic 
ke 30.06.2021. 
 
368  
Zrušení pracovní pozice „Informace“ s úvazkem 1,0 na odboru správním a vnitřních věcí 
k 31.03.2021. 
 
369  
Zrušení odboru interního auditu ve smyslu § 29 odst. 2 písm. g, zákona 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, k 30.06.2021, dle návrhu starostky města. 
 
370  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.04.2021 a zároveň schvaluje 
stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina dle zákona 
č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, od 01.04.2021 na 107, 
dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. 
 
371  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.07.2021 a zároveň schvaluje 
stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina dle zákona 
č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, od 01.07.2021 na 105, 
dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. 
 
372  
Prodejní cenu hrnku s motivem města Bíliny ve výši 139 Kč. Hrnek bude prodáván 
v Infocentru Bílina. 
 

III. souhlasí 
 
373  
S plánovanými úpravami zařízení v předsálí Kulturního domu Fontána, na základě žádosti 
vedoucí kulturního centra. 
 
374  
S navrženým postupem oddělení životního prostředí na využití nabídky od společnosti 
Agdata, s. r. o., na kompletní monitoring meteorologických podmínek, samostatný monitoring 
polétavého prachu a monitoring polétavého prachu a oxidu dusičitého. 
 
375  
S udělením výjimky nad počet dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do výše 
hygienické kapacity Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, 
Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace a Mateřské školy Bílina, 
Síbova 332, příspěvková organizace, v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, dle žádostí ředitelek pro školní rok 2021/2022 za předpokladu, 
že toto zvýšení není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
376  
S využitím části pozemku p. č. 1674/5 a části pozemku p. č. 1663/13 v k. ú. Bílina 
na umístění registračního stanu a přistávání vrtulníku společnosti Heli Czech, s. r. o., 
IČO: 27490271, Letiště Hradec Králové, Hangár č. 166, Hradec Králové, dne 25.04.2021, 
za podmínek stanovených radou města. 
 
377  
S pořízením Aktualizace Územní studie Teplické Předměstí v Bílině. 
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378  
Se zapojením Městské knihovny Bílina, organizační složky města, do neziskového projektu 
REMOBIL, na sběr starých nepotřebných mobilních telefonů, v termínu do 22.04.2021, 
v rámci projektu Čas pro přírodu u příležitosti Dne země. 
 
379  
S realizací tematického polepu vybraných autobusových zastávek v Bílině kresbami dětí 
ze základních a mateřských škol, na základě žádosti vedoucí kulturního centra. 
 
380  
Se zapojením města do soutěže pro inovativní podniky v rámci projektu „5G pro 5 měst“ 
pod názvem projektu „Nej inovátor 5G pro 5 měst“. 
 
 

IV. zamítá 
 
381  
Žádost nájemníků bytového domu Za Chlumem 751, Bílina, k instalaci interního kamerového 
systému a současně pověřuje starostku města k zajištění vyrozumění žadatele. 
 
 

V. rozhodla 
 
382  
Zachovat v projektové dokumentaci „Rekonstrukce ulice Teplická” oddělený provoz 
pro chodce a cyklisty a zahrnout do projektové dokumentace přílož chráničky pro datové 
kabely pro město Bílina. 
 
383  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku v zadávacím řízení, 
přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce na akci 
„Doplnění oplocení sportovní arény dětského hřiště v ulici Fügnerova, Bílina“. 
 
384  
Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem „Restaurace U Kádi“ se společností Restaurace 
U Kádi, s. r. o., jako nájemcem s tím, že po 12 měsících po podpisu nájemní smlouvy dojde 
k vyhodnocení naplňování podnikatelského záměru a koncepce rozvoje. Návrh smlouvy 
bude předložen na dalším jednání rady města. 
 
 

VI. ruší 
 
385  
Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 
č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále 
jen ZZVZ), v souladu s § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízen, na stavbu 
„Rekonstrukce splaškové kanalizace v areálu HNsP, Bílina“. 
 
 

VII. odvolává 
 
386  
Bc. Irenu Štrálovou z pozice „Vedoucí odboru interního auditu“ k 30.06.2021, z důvodu 
zrušení tohoto odboru. 
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VIII. zřizuje 
 
387  
Pracovní pozici „Interní audit“ s úvazkem 1,0, a to od 01.07.2021, zařazenou do Městského 
úřadu v Bílině, dle návrhu starostky města. 
 
388  
Pracovní pozici „Energetik/správce majetku“ s úvazkem 1,0, a to od 01.04.2021, zařazenou 
do Městského úřadu v Bílině, odboru nemovitostí a investic, oddělení správy majetku, 
dle návrhu tajemníka městského úřadu. 
 
389  
Pracovní pozici „Technik investic I“ s úvazkem 1,0, a to od 01.07.2021, zařazenou 
do Městského úřadu v Bílině, odboru nemovitostí a investic, dle návrhu tajemníka městského 
úřadu. 
 

IX. jmenuje 
 
390  
Bc. Irenu Štrálovou do funkce „Interní audit“, a to od 01.07.2021, dle návrhu starostky města.  
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
391  
Smlouvu o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti 
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou, a to za období od měsíce 
října do prosince 2020, mezi Ústeckým krajem a městem Bílina. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města Bílina. 
 

392  
Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitého majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Městskými technickými službami Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, kdy 
předmětem bezúplatného převodu je víceúčelové dětské hřiště v lokalitě Teplické Předměstí, 
v celkové pořizovací hodnotě 2.439.115,34 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města. 
 

393  
Převod nemovitého majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městských technických 
služeb Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele. Předmětem převodu je nemovitý 
majetek – kolumbárium u hřbitovní zdi a chladící zařízení na zimním stadionu, v celkové 
pořizovací hodnotě 7.370.210,64 Kč. Podpisem předávacího protokolu doporučuje pověřit 
starostku města. 
 
394  
Smlouvu o poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, příspěvková organizace, jako 
příjemcem, ve výši 400.000 Kč, na pořízení žákovských počítačových stanic a k částečné 
obnově nábytku v počítačové učebně gymnázia v Bílině v roce 2021, na základě žádosti 
ředitele gymnázia. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
395  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a 

 jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1856/1 
o výměře 329 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku 
č. 0400_2020, ve výši 76.328 Kč, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti 
ve výši 763 Kč. Celková kupní cena činí 77.091 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
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396  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako kupujícím a společností ČEZ, a. s., IČ: 452 74 649, 
se sídlem Duhová 1444/2, Praha 4, jako prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je odkup 
stavby občanské vybavenosti č. p. 878, na pozemku p. č. 1636/284 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 886 m2 a pozemku p. č. 1636/271 (ostatní plocha/ostatní komunikace) 
o výměře 2 004 m2, vše v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, stanovenou na základě znaleckého 
posudku č. 3610–042/2020 AC–OC z 25.05.2020 vyhotoveného Radkem Trončinským, 
se sídlem Masarykova 124/204, Ústí nad Labem, ve výši 1.800.000 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
397  
Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 
dopravou a veřejnou drážní dopravou mezi městem Bílina a Ústeckým krajem. Předmětem 
tohoto dodatku je přepočet referenčních tržeb pro rok 2021 a dále pak povinnost města 
Bílina uhradit Ústeckému kraji finanční prostředky za překročení maximálního ročního 
dopravního výkonu v roce 2020 vč. nastavení mechanismu do dalšího let ve věci samé. 
Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostku města Bílina. 
 
398  
Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 24/8 o výměře 25 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny.  
 
399  
Záměr prodeje pozemku p. č. 522 o výměře 491 m2 v k. ú. Jablonec u Libčevsi a pozemku 
p. č. 521 o výměře 11 m2 v k. ú. Jablonec u Libčevsi, kdy se na pozemku 521 nachází stavba 
nezapsaná v katastru nemovitostí, která není předmětem převodu, neboť je ve vlastnictví 
jiného vlastníka. Pozemky budou převáděny za cenu obvyklou, určenou na základě 
znaleckého posudku, navýšenou o náklady spojené s prodejem pozemků. 
 
400  
Záměr výkupu pozemku p. č. 1663/12 o výměře 840 m2 v k. ú. Bílina za cenu obvyklou, 
stanovenou znaleckým posudkem, dle podmínek navrhnutých právním zástupcem města.  
 
401  
Memorandum o poskytnutí vzájemné součinnosti v rámci zamýšleného projektu výstavby 
nové obytné zóny v lokalitě Za Chlumem mezi městem Bílina a , 

. Podpisem memoranda doporučuje pověřit starostku města.  
 
402  
Aktualizaci Pravidel pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny, dle návrhu 
předloženého odborem nemovitostí a investic. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
403  
Žádost  o prodej pozemků p. č. 802/4 (ostatní plocha/jiná plocha) 
o výměře 51 m2 a p. č. 804/10 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 44 m2, vše v k. ú. Bílina 
a zároveň doporučuje uložit úřadu územního plánování zahrnout okolí zimního stadionu a 
funkční využíti ploch v tomto okolí do případné další změny územního plánu města Bílina. 
 
404  
Žádost  o prodej pozemků p. č. 802/5 (ostatní plocha/jiná plocha) 
o výměře 98 m2, p. č. 804/9 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 17 m2 a p. č. 802/6 (ostatní 
plocha/jiná plocha) o výměře 18 m2, vše v k. ú. Bílina. 
 
405  
Nabídku společnosti SEVER Plus, s. r. o., na směnu bytové jednotky č. 597/41 s podílem 
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na společných částech domu a pozemku o velikosti 2660/198050 a bytové jednotky 
č. 597/42 s podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 2860/198050, 
Teplické Předměstí č. p. 597, Bílina nacházející se na pozemku p. č. 1683/80 v k. ú. Bílina, 
za bytovou jednotku č. 790/3 s podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 
642/56002, Teplické Předměstí č. p. 790, Bílina nacházející se na pozemku p. č. 1636/71 
v k. ú. Bílina.  
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
406  
Informaci o vyhlášení veřejné soutěže č.j. S039517/2014–O31 na prodej nemovitostí v k. ú. 
Bílina ve vlastnictví České republiky se zapsaným právem hospodaření pro Správu železnic, 
státní organizaci, s tím, že doporučuje zastupitelstvu města se této veřejné soutěže 
neúčastnit. 
 

407  
Informaci ohledně výše dlužné částky za nájemné a služby a tím neplnění smlouvy č. 628 
o nájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 91, 92, Bílina, uzavřené 
mezi společností WAMB, v. o. s., jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. 
 

 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města k projednání 
 
408  
Nabídku  na prodej bytového 
domu č. p. 819 v Sídlišti Za Chlumem, Teplické Předměstí, Bílina. 
 
409  
Nabídku společnosti HIT Byty, s. r. o., na prodej bytového domu č. p. 652, 653 a 654 v ulici 
M. Švabinského, Teplické Předměstí, Bílina. 
 
 

XIV. bere na vědomí 
 
 

410  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 z 13.10.2015, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit odbor dopravy pravidelným informováním rady města 
o plánovaných, probíhajících a dokončených výkopových prací (havárií) a vydání povolení 
k výkopovým pracím na území města Bíliny. 
 
411  
Petice proti odvolání jednatelky Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, Ing. Andrey 
Abigail Novákové, podané zaměstnanci společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, a zástupcem Svazu tělesně postižených v České republice, z. s., místní 
organizace Bílina, s tím, že bude odesláno stanovisko tomu, kdo je oprávněn členy výboru 
v této věci zastupovat a zároveň ukládá vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 
informovat petanty o společném prohlášení města a Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. 
o., Bílina. 
 
412  
Záměr na rozšíření kapacit Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., předložený 
Ing. Andreou Abigail Novákovou, jednatelkou společnosti. 
 
413  
Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 16.03.2021. 
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414  
Žádost předsedy komise pro bezpečnost a prevenci kriminality týkající se návrhu odvolání 
pana Tomáše Hereše (HNHRM) z funkce člena komise pro bezpečnost a prevenci 
kriminality.  
 
415  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 
 
416  
Plnění úkolů ze zápisů rady města Městskými technickými službami Bílina. 
 
417  
Plnění úkolů ze zápisu rady města Městskou policií Bílina. 
 
418  
Postup finančního odboru při řešení žádosti  o stanovení splátek 
na poplatku za komunální odpad. 
 
419  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu investiční akce – opravy chodníků 
dle plánu investic pro rok 2021. 
 
420  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu zajištění hlavní budovy lázní.  
 
421  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu investiční akce – opravy 
veřejného osvětlení dle plánu investic pro rok 2021. 
 
422  
Pravidelné informace odboru nemovitostí a investic o postupu prací při rozšiřování 
stávajících parkovacích ploch v Bílině. 
 
423  
Informace odboru nemovitostí a investic o nových skutečnostech, které nastaly 
při zpracování projektové dokumentace na vybudování nového skateparku v lokalitě 
Za Chlumem a nesouhlasí s návrhem projekční kanceláře 2a-2b z 03.03.2021. 
 
424  
Informaci odboru nemovitostí a investic o možnosti zřízení odběrového místa SARS–COV–2.  
 
425  
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o provozu bílinských mateřských škol 
a jeslí během hlavních prázdnin – v období 01.07.2021–31.08.2021. 
 
426  
Informace odboru kancelář úřadu o stavu kauz řešených Advokátní kanceláří 
Mgr. Ing. Vlastimila Němce. 

 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.  
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


