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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 22. schůze v roce 2021, 
konané 21. prosince 2021 

 
Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
204 OD   16.03. 
1071 ONI   23.04. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 
165 ONI   30.04. 
263 ONI   30.04. 
427 OIT   31.05. 
499 ONI   31.05.  
826 MTSB   31.08. 
  

827 ONI   31.08. 
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. 
938 ONI   31.12.  
1064 ONI   31.12.

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. schvaluje 

 
 
1408  
Rozpočtové opatření č. 178/2021 – rozpuštění finančních prostředků ve výši 58.000 Kč 
z rezervy DINA na dodávku nádob na sběr dešťové vody pro příspěvkové organizace města. 
 
1409  
Rozpočtové opatření č. 179/2021 – rozpuštění rezervy participativního rozpočtu v celkové 
výši 255.000 Kč na zájmovou činnost. Z toho 156.000 Kč na vybudování disgolfového hřiště 
u Sídliště Za Chlumem, 49.000 Kč na dodávku šablon pro „Hry na chodník“ a 50.000 Kč 
na cvičební prvky v parku u Domu dětí a mládeže. 
 
1410  
Rozpočtové opatření č. 180/2021 – navýšení rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí 
o částku ve výši 150.000 Kč, přijetím finančního daru od ČEZ, a. s., na zakoupení čerpadla 
TOHATSU VE1500 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Bílina. 
 
1411  
Rozpočtové opatření č. 181/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu městské policie z položky 5169 (ostatní služby) ve výši 42.000 Kč na položku 5134 
(prádlo, oděv a obuv) na vybavení terénních pracovníků prevence kriminality. 
 
1412  
Rozpočtové opatření č. 183/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve výši 12.000 Kč z odd. § 10 – 14 
(veterinární péče), položky 5169 (služby), do odd. § 10 – 37 (celospolečenská funkce lesů), 
položky 5139 (nákup materiálu) z důvodu nákupu pachových ohradníků proti divokým 
prasatům. 
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1413 
Rozpočtové opatření č. 184/2021 – navýšení schváleného rozpočtu odboru dotací a projektů 
o částku ve výši 100.669,55 Kč o 2. zálohovou platbu dotace z Operačního programu 
Zaměstnanost na projekt „Smart Bílina – efektivní a komunikující úřad“. 

1414 
Rozpočtové opatření č. 185/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 3.000 Kč na financování 
komunikačních služeb – mobilní rozhlas. Bude hrazeno ze zahraniční spolupráce. 

1415 
Rozpočtové opatření č. 186/2021 – rozpuštění finančních prostředků ve výši 186.000 Kč 
z rezervy PD na zpracování projektové dokumentace s názvem „Vybudování skateparku 
v lokalitě Za Chlumem“. 

1416 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o místění stavby č. IV–
12–4020986/05 k akci „TP–Bílina, Luční, ppč. 387/4 – připojení 13 RD“, uzavřenou mezi 
městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
zastoupenou na základě plné moci společností Meritum Kladno – Projekce, s. r. o., jako 
stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu 
neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou cenu ve výši 6.019 Kč 
bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

1417 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k akci „Bílina–Újezd – vodovod 
a kanalizace pro 13 RD“, která se dotkne pozemků p. č. 969 a 540/1 v k. ú. Bílina–Újezd, 
mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a                           jako 
stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene. 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. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

1418 
Smlouvu č. Z_S14_12_8120082552 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Bílina jako žadatelem 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, jako provozovatelem, před 
realizací stavby správního objektu tenisových kurtů Kyselka. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 

1419 
Smlouvu č. UL_2021/0102 s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající 
infrastruktury mezi městem Bílina, jako žadatelem o územní rozhodnutí o umístění stavby 
a stavební povolení na stavbu „Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina“ a společností 
CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, zastoupené na základě pověření 
Miroslavem Kůstkou, specialistou pro výstavbu sítě Čechy. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 

1420 
Smlouvu o výpůjčce prostor v budově Městského úřadu v Bílině o celkové výměře 61,45 m2 
na adrese Želivského 51, Bílina, I. nadzemní podlaží, k. ú. Bílina, parcela č. 2, mezi městem 
Bílina jako půjčitelem a společností Electrolyte, s. r. o., jako vypůjčitelem, pro využití jako 
odběrová místnost pro testy PCR, na dobu určitou po dobu 29 dnů od podpisu smlouvy. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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1421 
Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 96.500 Kč mezi městem Bílina jako 
příjemcem a Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, Praha, jako poskytovatelem na akci „Nové 
vybavení pro pečovatelskou službu“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

1422 
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Bohemia Healing 
Marienbad Waters, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí Bílinské kyselky v celkové 
hodnotě 8.280 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

1423 
Příkazní smlouvu č. nSipo 04–78/2021 mezi Českou poštou, s. p., jako příkazníkem 
a městem Bílina jako příkazcem, jejímž předmětem je zajištění inkasa plateb v rámci 
Soustředěného inkasa plateb obyvatelstva. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

1424 
Smlouvu o nájmu bytu č. 8 o velikosti 1+2, ul. Sídliště Za Chlumem 756, Bílina, s       
                  , na dobu určitou jednoho roku s tím, že veškeré náklady na opravu 
bytu si hradí nájemce sám bez kompenzace nájemného. 

1425 
Smlouvu o nájmu bytu č. 59 o velikosti 1+2, kategorie „rozjezdový“, ul. Tyršova 320/10, Bílina 
s                           , na dobu určitou od 1.4.2022 do 31.5.2022. 

1426 
Bytový pořadník na I. pololetí roku 2022, včetně doplnění bytového pořadníku dle doporučení 
bytové komise. 

1427 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2021/19 mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností Vodohospodářské stavby, s. r. o., jako zhotovitelem akce „Vybudování 
parkoviště v areálu zimního stadionu, Bílina“. Předmětem dodatku č. 1 je zvýšení ceny 
za provedení díla o hodnotu změny závazku (hodnota víceprací) o částku ve výši 545.626,85 
Kč bez DPH (660.208,49 Kč vč. DPH), kdy konečná cena díla dle rozpočtu je 3.832.266,32 
Kč bez DPH (4.637.042,25 Kč včetně DPH), zároveň se prodlužuje termínu pro dokončení 
díla do 13.05.2022. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

1428 
Dodatek č. 1 ke směrnici č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek, dle návrhu 
předloženého tajemníkem městského úřadu, s účinností dnem schválení. 

1429 
Zveřejnění záměru výpůjčky prostor o celkové výměře 61,45 m2 na adrese Želivského 51, 
Bílina, I. nadzemní podlaží, k. ú. Bílina, parcela č. 2 pro účel využití jako odběrová místnost 
pro testy PCR. 

1430 
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1683/1 (ostatní plocha/zeleň) o výměře cca 1 080 m2 
v k. ú. Bílina za účelem oplocení bytového domu na adrese A. Sovy č. p. 627–629, 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. 

1431 
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1683/1 (ostatní plocha/zeleň) o výměře cca 800 m2 
v k. ú. Bílina za účelem oplocení bytového domu na adrese A. Sovy č. p. 625–626, 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. 
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1432  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1683/1 (ostatní plocha/zeleň) o výměře cca 171 m2, 
části pozemku p. č. 1683/53 (ostatní plocha/zeleň) o výměře cca 34 m2 a části pozemku p. č. 
1683/92 (ostatní plocha/ostatní komunikace) o výměře cca 7 m2, vše v k. ú. Bílina za účelem 
oplocení bytového domu na adrese A. Sovy č. p. 622–624, 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. 
 
1433  
Rozpočet na rok 2022 těchto příspěvkových organizací:  
a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace,  

celkové výnosy ve výši 12.819.000 Kč, celkové náklady ve výši 12.819.000 Kč  
 

b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace,  
celkové výnosy ve výši 16.304.000 Kč, celkové náklady ve výši 16.304.000 Kč  
 

c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, celkové výnosy ve výši 
20.420.000 Kč, celkové náklady ve výši 20.420.000 Kč  
 

d) Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace,  
celkové výnosy ve výši 39.538.000 Kč, celkové náklady ve výši 39.538.000 Kč  
 

e) Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace,  
celkové výnosy ve výši 57.828.000 Kč, celkové náklady ve výši 57.828.000 Kč  
 

f) Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace,  
celkové výnosy ve výši 52.518.000 Kč, celkové náklady ve výši 52.518.000 Kč  
 

g) Základní umělecká škola Gustava Waltera, příspěvková organizace,  
celkové výnosy ve výši 6.342.000 Kč, celkové náklady ve výši 6.342.000 Kč 
  

h) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace,  
celkové výnosy ve výši 5.087.000 Kč, celkové náklady ve výši 5.087.000 Kč  
 

i) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace,  
celkové výnosy ve výši 10.839.000 Kč, celkové náklady ve výši 10.839.000 Kč. 

 
1434  
Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 – 2024 těchto příspěvkových organizací: 
a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace,  
rok 2023: celkové výnosy ve výši 12.947.000 Kč, celkové náklady ve výši 12.947.000 Kč  
rok 2024: celkové výnosy ve výši 12.916.000 Kč, celkové náklady ve výši 12.916.000 Kč  
 
b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace,  
rok 2023: celkové výnosy ve výši 17.704.000 Kč, celkové náklady ve výši 17.704.000 Kč  
rok 2024: celkové výnosy ve výši 19.290.000 Kč, celkové náklady ve výši 19.290.000 Kč 
 
c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace,  
rok 2023: celkové výnosy ve výši 22.158.000 Kč, celkové náklady ve výši 22.158.000 Kč  
rok 2024: celkové výnosy ve výši 23.798.000 Kč, celkové náklady ve výši 23.798.000 Kč  
 
d) Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, 
rok 2023: celkové výnosy ve výši 39.347.000 Kč, celkové náklady ve výši 39.347.000 Kč  
rok 2024: celkové výnosy ve výši 39.247.000 Kč, celkové náklady ve výši 39.247.000 Kč  
 
e) Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace,  
rok 2023: celkové výnosy ve výši 58.701.000 Kč, celkové náklady ve výši 58.701.000 Kč  
rok 2024: celkové výnosy ve výši 57.570.000 Kč, celkové náklady ve výši 57.570.000 Kč  
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f) Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace  
rok 2023: celkové výnosy ve výši 55.618.000 Kč, celkové náklady ve výši 55.618.000 Kč  
rok 2024: celkové výnosy ve výši 55.163.000 Kč, celkové náklady ve výši 55.163.000 Kč  
 
g) Základní umělecká škola Gustava Waltera, příspěvková organizace  
rok 2023: celkové výnosy ve výši 6.346.000 Kč, celkové náklady ve výši 6.346.000 Kč  
rok 2024: celkové výnosy ve výši 6.346.000 Kč, celkové náklady ve výši 6.346.000 Kč  
h) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace rok 2023: celkové 
výnosy ve výši 5.428.000 Kč, celkové náklady ve výši 5.428.000 Kč rok 2024: celkové 
výnosy ve výši 5.106.000 Kč, celkové náklady ve výši 5.106.000 Kč  
 
i) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace  
rok 2023: celkové výnosy ve výši 11.539.000 Kč, celkové náklady ve výši 11.539.000 Kč  
rok 2024: celkové výnosy ve výši 11.539.000 Kč, celkové náklady ve výši 11.539.000 Kč 
 
1435  
Rozpočet Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, na rok 2022 v této 
výši: Celkové výnosy ve výši 100.963.000 Kč Celkové náklady ve výši 99.812.000 Kč  
 
1436  
Střednědobý výhled rozpočtu Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, 
na rok 2023, 2024 ve výši: rok 2023: Celkové výnosy ve výši 102.865.000 Kč Celkové 
náklady ve výši 101.796.000 Kč rok 2024: Celkové výnosy ve výši 103.011.000 Kč Celkové 
náklady ve výši 101.978.000 Kč 
 
1437  
Rozpočet Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, na rok 2022 v této výši: Celkové 
výnosy ve výši 128.754.000 Kč Celkové náklady ve výši 128.585.000 Kč 
 
1438  
Střednědobý výhled rozpočtu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o. , Bílina, na rok 2023, 
2024 ve výši: rok 2023: Celkové výnosy ve výši 131.903.000 Kč Celkové náklady ve výši 
131.700.000 Kč rok 2024: Celkové výnosy ve výši 131.903.000 Kč Celkové náklady ve výši 
131.700.000 Kč  
 
1439  
Převod volných finančních prostředků ve výši 100.000.000 Kč k 03.01.2022 ze spořícího 
účtu č. 293886289/0300 u Československé obchodní banky, a. s., na termínovaný vklad 
u Československé obchodní banky, a. s., s dobou uložení na 1 rok. 
 
1440  
Převod volných finančních prostředků ve výši 70.000.000 Kč k 03.01.2022 ze spořícího účtu 
č. 293886289/0300 u Československé obchodní banky, a. s., a převod 30.000.000 Kč 
ze základního běžného účtu č. 1060440379/0800 u České spořitelny, a. s., na termínovaný 
vklad (celkem 100.000.000 Kč) u Československé obchodní banky, a. s., s dobou uložení 
na 1 měsíc. 
 
1441  
Převod volných finančních prostředků ve výši 30.000.000 Kč k 03.01.2022 ze základního 
běžného účtu č. 1060440379/0800 u České spořitelny, a. s., na termínovaný vklad u České 
spořitelny, a. s., s dobou uložení 2 měsíce. 
 
1442  
Podání žádosti o dotaci na podporu sociální práce ze státního rozpočtu na podporu sociální 
práce pro rok 2022. 
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1443 
Odstoupení od realizace projektu „Bílina – Pokročilá analýza městského kamerového 
dohlížecího systému – 2021“, který byl podpořen z Programu prevence kriminality 
Ministerstva vnitra ČR. 

1444 
Navýšení náborového příspěvku z částky 60.000 Kč na částku 100.000 Kč pro nově 
nastupující strážníky Městské policie Bílina od 01.01.2022. 

1445 
Prodejní cenu knihy Krušné fotoposelství II. ve výši 299 Kč. 

1446 
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – mobilní telefon Apple IPhone XS 
(datum pořízení 27.11.2018), za prodejní cenu 5.333 Kč,                         

II. zamítá 

1447 
Žádost                       , nájemce prostor sloužících podnikání na adrese Sídliště 
Za Chlumem 820/33, Bílina, ohledně naplnění účelu využití předmětu nájmu dle smlouvy 
č. 646 o nájmu. 

1448 
Žádost                     o změnu kategorie užívání bytu č. 60 ul. Tyršova 320/10, Bílina, 
s tím, že bude zařazena do bytového pořadníku na I. pololetí roku 2022 kategorie „a“. 

III. rozhodla 

1449 
Zveřejnit výzvu k podání nabídek 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 
řízení na akci s názvem „Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina – Část č. 1: 
Odstranění nevhodných povrchů uvnitř hlavní lázeňské budovy a ochrana historických 
dveřních křídel – II.“. 

IV. odvolává 

1450 
Pana Tomáše Hereše (HNHRM) členem komise pro bezpečnost a prevenci kriminality. 

V. jmenuje 

1451 
Pana Kamila Černého (HNHRM) členem komise pro bezpečnost a prevenci kriminality. 
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VI. ruší 

1452 
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 ust. § 127 odst. 1 ve zjednodušeném podlimitním řízení, na stavební 
práce s názvem „Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina – Část č. 1: 
Odstranění nevhodných povrchů uvnitř hlavní lázeňské budovy a ochrana historických 
dveřních křídel“. 

VII. pověřuje 

1453 
Mgr. Evu Böhmovou, jako kontaktní osobu, k podání vyúčtování příspěvku na výkon sociální 
práce formou dotace ze státního rozpočtu za rok 2021. 

1454 
Mgr. Evu Böhmovou, jako kontaktní osobu, k podání žádosti o dotaci, v případě vyhlášení 
výzvy o mimořádnou dotaci, změnové rozpočty a vyúčtování příspěvku na výkon sociální 
práce formou dotace ze státního rozpočtu za rok 2022. 

VIII. bere na vědomí 

1455 
Žádost                       o prodej pozemku p. č. 861/17 v k. ú. Bílina–Újezd 
a pozemku p. č. 861/256 v k. ú. Bílina–Újezd. 

1456 
Zápis z jednání komise pro místní média z 10.11.2021. 

1457 
Zápis z jednání komise pro rozvoj, vize a cestovní ruch z 24.11.2021. 

1458 
Zápis z jednání bytové komise z 08.12.2021 a zároveň vyhodnocení bytového pořadníku 
za II. pololetí roku 2021. 

1459 
Zápis z jednání sportovní komise z 13.12.2021. 

1460 
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 

1461 
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy. 

1462 
Informaci vedoucí oddělení životního prostředí o probíhajících záborech pozemků v zeleni 
na území města Bílina. 

1463 
Informaci odboru dotací a projektů o vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace k projektu IROP „Pořízení dvou elektromobilů pro Pečovatelskou službu Bílina“. 
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1464  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu investiční akce – opravy chodníků 
dle plánů investic pro rok 2021. 
 
1465  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic stavu investiční akce – opravy veřejného 
osvětlení dle plánů investic pro rok 2021. 
 
1466  
Pravidelné informace odboru nemovitostí a investic o postupu prací při rozšiřování 
stávajících parkovacích ploch v Bílině. 
 
1467  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu zajištění hlavní budovy lázní. 
 
 

_________________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné 
hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 

 
 

I. ukládá 
 
 
1468  
Jednatelce společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, v souladu s bodem 
6.2 smlouvy o výkonu funkce jednatele následující úkoly pro rok 2022:  

1) zajistit provoz diabetologie na úvazek, který má Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., schválený od zdravotní pojišťovny,  

2) zajistit nového praktického lékaře pro dospělé,  

3) zajistit nového lékaře pro děti a dorost.  

Za splnění úkolů bude náležet jednatelce Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
odměna ve výši max. 1 měsíční odměny dle rozsahu a kvality splněných úkolů. 

 

II. schvaluje 
 

1469  
Odpis nedobytných pohledávek společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
za rok 2020, v celkové výši 3.877,65 Kč, dle návrhu předloženého jednatelkou společnosti 
Ing. Andreou Abigail Novákovou. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.  
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 
 
 


