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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 8. schůze v roce 2017, 
konané 16. května 2017 

 
Usnesení s termínem č.: 
82 ONI   25.04. 
306 ONI   16.05. 
1116 Taj. (SÚ)  31.05. 
1158  Taj. (ONI)  31.05. 
254 ONI   06.06. 
308 ONI   06.06.  

84  MěP   06.06. 
428 ONI   06.06. 
762 Taj. (ONI)  30.06. 
207 ONI   30.06. 
373 ONI   31.12. 

 
Splněná usnesení: 208, 210, 307, 372 
 
Trvalé usnesení č.: 
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. schvaluje 
 
451  
Rozpočtovou změnu č. 53/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic pro rok 2017 v celkové výši 250.000 Kč vč. DPH na 
vybudování workoutové sestavy na Pražském Předměstí. 
 
452  
Rozpočtovou změnu č. 55/2017 – navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Základní škola 
Bílina, Aléská 270, okres Teplice, o částku ve výši 29.287 Kč na úhradu opravy střechy na 
budově školy, poničené v důsledku silného větru. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, 
kultury a sportu a z příjmů pojistného plnění od pojišťovny. 
 
453  
Rozpočtovou změnu č. 56/2017 – navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Základní škola 
Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 12.300 Kč na 
dopravu na celostátní finále tří soutěží v Praze. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, 
kultury a sportu. 
 
454  
Rozpočtovou změnu č. 57/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic, v celkové výši 155.000 Kč vč. DPH z akce 16–22 
Napojení komunikace – Bílina, Kostomlaty, na akci 16–31 Vybudování volnočasové plochy 
v lokalitě Kyselka, na pokrytí nákladů na stanovený odvod za trvalé odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu za účelem provedení stavby „Vybudování volnočasové plochy 
v lokalitě Kyselka“. 
 
455  
Rozpočtovou změnu č. 58/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic, v celkové výši 72.000 Kč, z rezervy na projektovou 
dokumentaci, na akce odboru nemovitostí a investic. 
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456  
Rozpočtovou změnu č. 59/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic, v celkové výši 21.000 Kč, z rezervy na drobné 
investiční výdaje, na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
457  
Rozpočtovou změnu č. 62/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, v celkové výši 30.000 Kč, z odd., § 35 – 43 
(pomoc zdravotně postiženým), položky 5229 (příspěvek pro organizace) do odd., § 43 – 72 
(krizová pomoc), položky 5222 (příspěvek spolkům). 
 
458  
Rozpočtovou změnu č. 63/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic, z akce 16–22 Napojení komunikace – Bílina – 
Kostomlaty ve výši 560.000 Kč a z akce 17–28 Modernizace sběrného dvora, ve výši 
400.000 Kč na akci 17–56 ZŠ Lidická – generální oprava kanalizace a soc. zařízení, celkem 
960.000 Kč. 
 
459  
Rozpočtovou změnu č. 66/2017 – přijetí neinvestičního daru v celkové výši 20.000 Kč na 
pořádání 7. ročníku volejbalového turnaje měst Ústeckého kraje. 
 
460  
Uzavření darovacích smluv mezi městem Bílina jako příjemcem a společnostmi DaD Project, 
s. r. o., Petr Arpáš, s. r. o., Stanislav Tejček Elektroservis, s. r. o., Naturtep, s. r. o., Josef 
Žejdlík, Statum, s. r. o., Havi, s. r. o., Metalipex HES, s. r. o., Hostav, s. r. o., Trunn, s. r. o., 
jako dárci, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru v celkové výši 20.000 Kč na 
pořádání volejbalového turnaje měst Ústeckého kraje. Každá ze společností poskytla částku 
ve výši 2.000 Kč. Podpisem smluv pověřuje starostu města. 
 
461  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a organizací Podkrušnohorské domovy sociálních služeb, Dubí – Teplice, p. o., jako 
příjemcem, na projekt „Kulturní akce pro seniory”, ve výši 15.000 Kč. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
462  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a spolkem Spirála, z. s., jako příjemcem, na projekt „Intervenční centrum, Ústecký kraj – 
kontaktní místo Bílina“, ve výši 15.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
463  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – viz žádost číslo MUBI 
8488/2017, jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
464  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – viz žádost číslo MUBI 
8908/2017, jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
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465  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a společností Arkadie, o. p. s., jako příjemcem, na projekt „Ozdravný pobyt Harkány – 
Maďarsko“, ve výši 15.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
466  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – viz žádost číslo MUBI 
13144/2017, jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
 
467  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – viz žádost číslo MUBI 
13913/2017, jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
468  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – viz žádost číslo MUBI 
15439/2017, jako příjemcem dotace ve výši 5.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
469  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – viz žádost číslo MUBI 
14228/2017, jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
470  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – viz žádost číslo MUBI 
14562/2017, jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
471  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – viz žádost číslo MUBI 
14569/2017, jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
472  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – viz žádost číslo MUBI 
15343/2017, jako příjemcem dotace ve výši 8.200 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
473  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a SK Velosport team Bílina, z. s., jako příjemcem ve výši 5.000 Kč na nákup věcných cen pro 
účastníky 7. ročníku dětských cyklistických závodů v Bílině v roce 2017. Bude hrazeno 
z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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474  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a Okresním mysliveckým 
spolkem Teplice, ve výši 10.000 Kč, na hodnocení chovatelské přehlídky trofejí zvěře 
ulovené v regionu, která se konala 06.05.–08.05.2017 v Hrobu. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
475  
Uzavření příkazní smlouvy mezi městem Bílina, jako příkazcem a společností Asistenční 
centrum, a. s., jako příkazníkem na administrátora výběrového řízení při akci „Zateplení 
fasád a výměna výplní otvorů objektu pošty, sídliště Za Chlumem 820, Bílina“. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
476  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Vybudování dětského hřiště v ulici 
Čapkova“ mezi městem Bílina jako objednatelem a společností Roman Kudrna, Marwyn, 
jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je provedení dodatečných prací. Podpisem dodatku 
pověřuje starostu města. 
 
477  
Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 502 uzavřenou 
mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností PECUD, výrobní družstvo Žandov, 
Chlumec u Chabařovic, Žandov 67, PSČ 403 39, jako nájemcem. Předmětem dodatku č. 4 je 
změna provozní doby, dle žádosti nájemce, provozovny na adrese Mírové náměstí č. p. 47 č. 
ev. 6, Bílina. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
478  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a J.I.H.-
sportovní stavby, s. r. o., jako zhotovitelem na stavební zakázku „Oprava a retoping atletické 
dráhy na ZŠ Za Chlumem, Bílina“. Předmětem dodatku je termín dokončení plnění díla. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
479  
Uzavření příkazní smlouvy mezi městem Bílina jako příkazcem a Radimem Pecháčkem jako 
příkazníkem na zajištění provozu zookoutku v areálu Letního kina na Kyselce, s platností do 
31.12.2017. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
480  
Uzavření dohody o narovnání mezi městem Bílina – Městským úřadem Bílina a panem 
Tomášem Novákem, dle návrhu předloženého právním zástupcem města, s úpravami dle 
požadavků právní zástupkyně pana Nováka. Podpisem dohody pověřuje tajemníka 
městského úřadu. 
 
481  
Nový vzor smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání s účinností od 01.06.2017 bez 
úhrady jistoty – kauce, uzavírané s případnými novými nájemci prostor sloužících podnikání.  
 
482  
Přidělení bytu v domě Důlní 425 panu Jaromíru Holomkovi. 
 
483  
Podání žádosti o dotaci do 58. výzvy Operačního programu Zaměstnanost na projekt 
„Tvorba strategických dokumentů města Bílina” s předpokládanými celkovými výdaji 
4.200.000 Kč. Součástí tohoto projektu bude zpracování Komunitního plánu sociálních 
služeb, Strategie SMART CITY města Bílina, Koncepce rozvoje veřejného osvětlení ve 
městě Bílina a Strategie ICT města Bílina. 
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484  
Záměr podání žádosti na projekt „Asistenti prevence kriminality v Bílině“ do Operačního 
programu Zaměstnanost s vazbou na Integrované územní investice Ústecko-chomutovské 
aglomerace. 
 
485  
Podání žádosti o dotaci MV – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ na projekt přestavby pavilonu bývalé ZŠ na 
Teplickém Předměstí č. p. 555, na požární zbrojnici. 
 
486  
Žádost o bezplatné poskytnutí prostor letního amfiteátru Kyselka panu Martinu Kapkovi, který 
je promotérem a pořadatelem představení „Partička“ ve výši 10.000 Kč na akci, která se 
koná 21.06.2017. 
 
487  
Realizaci akce „Bílina – Rozšíření MKDS o mobilní kamerový bod“ a zároveň prohlašuje, že 
má zajištěny prostředky na předfinancování akce do výše celkových výdajů projektu 
z rozpočtu města a na financování vlastního podílu na akci v minimální výši 10 % 
z celkových výdajů projektu. 
 
488  
Žádost paní Fialové o prominutí poplatku za pronájem Kulturního domu Fontána ve výši 
8.900 Kč v souvislosti s konáním akce „Setkání občanů zaniklých obcí Jenišův Újezd 
a Břežánky“, která se koná 27.05.2017 s tím, že o tuto částku bude mít organizační složka 
Kulturní centrum Bílina snížené příjmy. 
 
489  
Prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 254 z 21.03.2017, kterým bylo 
vedoucímu odboru nemovitostí a investic uloženo zpracovat harmonogram postupu 
navržených prací včetně rozpočtu, které povedou k zakonzervování hlavní lázeňské budovy, 
a to do 06.06.2017. 
 
490  
Prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 308 ze 04.04.2017, kterým bylo uloženo 
vedoucímu odboru nemovitostí a investic zajistit opravu napojení účelové komunikace v ulici 
Čsl. armády č. p. 811, ulice Sídliště Za Chlumem, na místní komunikaci Čsl. armády v Bílině, 
a to do 06.06.2017. 
 
491  
Prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 373 ze 04.04.2017, kterým bylo 
vedoucímu odboru nemovitostí a investic uloženo zajistit geodetické zaměření a legalizaci 
užívání pozemků nacházejících se na Pražském Předměstí I mezi ulicemi Zahradní 
a Mládežnická v Bílině, a to do 31.12.2017. Rada města zároveň souhlasí s postupem 
navrženým odborem nemovitostí a investic. 
 

II. souhlasí 
 
492  
Se změnou provozní doby provozovny PECUD, výrobní a obchodní družstvo Žandov, 
v prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí č. p. 47 ev. č. 6, Bílina, dle 
oznámení nájemce. 
 
493  
S prodejem použité zámkové dlažby, dle návrhu odboru nemovitostí a investic. 
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III. pověřuje 
 
494  
Vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním odstranění vad v divadle vyplývajících 
z revizní zprávy.          ONI – ihned 
 

IV. rozhodla 
 
495  
O okamžitém uzavření Městského divadla Bílina, z důvodu nevyhovujícího stavu jevištní 
technologie, vyplývající z revizní zprávy. 
 
496  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky na stavební práce zadávané v režimu 
zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, s názvem „Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu – I. etapa“, 
registrační číslo projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000795, je nabídka společnosti Petr 
Arpáš, s. r. o. Druhá v pořadí je nabídka společnosti Chládek & Tintěra, a. s., a třetí v pořadí 
je nabídka společnosti REM plus, s. r. o. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
497  
Zadat plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace objektů plavecké 
haly – objekt „B“ (občerstvení, sauna)“ zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, vybranému dodavateli ABS–stavební společnost, s. r. o., 
Bílina. Druhý v pořadí se umístil dodavatel PP–servis, s. r. o., Plzeň. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
498  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Sanace vlhkosti 
spodní stavby objektu SO 101, DsPS Havířská 582/27, Bílina“ je nabídka společnosti REM 
plus, s. r. o., Praha. Druhá v pořadí je nabídka společnosti Petr Arpáš, s. r. o., Bílina. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
499  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci – 
Generální oprava kanalizace a sociálního zařízení ZŠ Lidická. 
 
500  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci – 
Výstavba vstupního objektu (pokladna) areálu koupaliště Kyselka. 
 
501  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Vybudování sídla 
Rychlé záchranné služby Ústeckého kraje v objektu Mateřské školy Švabinského“. 
 
502  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce: „MŠ Bílina, Za 
Chlumem 818 – úprava sociálního zařízení 1. NP a 2. NP“. 
 
503  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, dle metodického pokynu 
„Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek“ na dodávku s názvem „Malování 
vnitřních prostor školy“, pro příspěvkovou organizaci Základní škola Bílina, Lidická 31/18, 
okres Teplice, příspěvková organizace. 
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504  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Rekonstrukce 
chodníku v parku u Husitské bašty“. 
 
505  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci – 
Oprava fasády objektu ZUŠ Bílina. 
 
506  
Vypsat zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Koncepce veřejného 
osvětlení ve městě Bílina“, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
 

V. projednala 
 
507  
Návrh investičních akcí Městských technických služeb Bílina. 
 
 

VI. zamítá 
 
508  
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace žadateli o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé 
dítě – viz žádost číslo MUBI 14572/2017. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
509  
Rozpočtovou změnu č. 52/2017 – přijetí neinvestiční dotace z kapitoly Úřadu vlády ČR na 
program Podpora terénní práce na rok 2017, ve výši 300.000 Kč. 
 
510  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 639 o výměře cca 300 m2 k. ú. Bílina za dohodnutou 
kupní cenu 130 Kč/m2 s tím, že žadatelé zajistí stanovisko DI Policie ČR k vybudování 
napojení pozemku p. č. 639 na pozemní komunikaci umístěnou na pozemku p. č. 623/1 k. ú. 
Bílina a nechají na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemků 
a projektovou dokumentaci ke zřízení tohoto sjezdu, který následně vybudují na vlastní 
náklady. V případě vydání zamítavého stanoviska Policie České republiky k vybudování 
dalšího sjezdu bude usnesení o záměru prodeje části pozemku p. č. 639 k. ú. Bílina zrušeno.  
 
511  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a společností Arkadie, o. p. s., jako příjemcem, na projekt „Pravidelná doprava osob se 
zdravotním postižením“, ve výši 50.000 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t 
 
512  
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za zábor veřejného prostranství, která 
nahrazuje platnou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku č. 1/2011. 
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IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
513  
Informaci stavebního úřadu a životního prostředí – úřadu územního plánování, o pořízení 
Územní studie pro lokalitu Teplické Předměstí. 
 

X. bere na vědomí 
 
514  
Splnění usnesení rady města č. 208 z 21.03.2017, kterým bylo uloženo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic připravit ve spolupráci s ředitelkou Městských technických služeb 
Bílina výběrové řízení na vypracování „Koncepce veřejného osvětlení ve městě Bílina“, která 
bude také zahrnovat multifunkční využití veřejného osvětlení. 
 
515  
Splnění usnesení rady města č. 210 ze 30.04.2017, kterým bylo uloženo tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic přípravou investičního 
plánu na realizaci dětského dopravního hřiště, které povede ke zvyšování dopravní 
gramotnosti dětí a mládeže. 
 
516  
Splnění usnesení rady města č. 307 ze 04.04.2017, kterým bylo uloženo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic prověřit možnost opravy komunikace v ulici Čsl. armády ve směru od 
příčného prahu u č. p. 726, ke školnímu hřišti ZŠ Za Chlumem. 
 
517  
Splnění usnesení rady města č. 372 ze 04.04.2017, kterým bylo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic uloženo svolat jednání za účasti pana Michala Jůdy žadatele 
o pronájem části pozemku p. č. 509/2 k. ú. Bílina a vlastníků sousedních pozemků. 
 
518  
Stanovisko finančního odboru a AK Kříženecký & partneři k žádosti společnosti Heineken 
ČR, a. s., o souhlas s účastí dalšího subjektu v restauraci U Kádi a ukládá vedoucímu 
odboru nemovitostí a investic informovat zainteresované strany o tom, že pro město je 
přijatelné uzavření podnájemní smlouvy mezi společností Heineken ČR, a. s., jako 
nájemcem a panem Martinem Šmrhou, 5. května 267/70, Bílina, jako podnájemcem. 
 
519  
Ústní informaci místostarostek města ze studijní cesty, pořádnou Severočeskými doly, a. s.  
 
520  
Informaci vedoucí finančního odboru o možnosti dalšího postupu ve věci regulace 
hazardních her na území města Bílina a přehled povolených hazardních her k 07.04.2017. 
 
521  
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o závěrech revize divadelní technologie 
jeviště v Městském divadle Bílina. 
 
522  
Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve věci „Pokračování hornické činnosti 
– I. etapa – Doly Bílina 2019–2035“. 
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523  
Plnění úkolů ze zápisu rady města ze 04.04.2017. 
 
 

XI. stahuje z programu 
 
524  
Materiál č. 407 – výpověď odběru tepelné energie v kasárnách.  
 
525  
Materiál č. 419 – soupis zmařených investic realizovaných do roku 2016 odborem 
nemovitostí a investic. 
 
526  
Materiál č. 423 – navýšení rozpočtu na rozšíření kamerových bodů ve městě. 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r. 
místostarostka města 

 
 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 


