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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 1. schůze v roce 2017, 
konané 17. ledna 2017 

 
Usnesení s termínem č.: 
184 ONI   05.04. 
764 Taj.   31.08. 
855 Taj.   06.12. 
1063 jednatel  06.12. 
1147 Taj.   06.12. 
826 Taj.   15.12.  
992 Taj.    31.12. 
1116 Taj. (SÚ)  31.12. 

12 MTSB   ihned 
13 VM   31.01. 
1158  Taj.   31.01. 
1159 Star.   31.01. 
14 ONI   13.02. 
763 Vedení (ONI)  28.02. 
762 Taj. (ONI)  30.06. 
1117 OD   31.03. 

 
Splněné usnesení č.: 1062 
 
Trvalé usnesení č.: 
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. ruší 
 
1  
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Provádění 
klempířských a pokrývačských prací“. 
 
2  
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Provádění malířských 
a lakýrnických prací“. 
 
3  
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Provádění zámečnických 
a sklenářských prací“. 
 
4  
Výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby „Provádění čištění, prohlídky a opravy 
kanalizace“. 
 
5  
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Provádění 
truhlářských prací“. 
 
6  
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Provádění 
zednických a obkladačských prací“. 
 
7  
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Provádění 
vodoinstalačních prací“. 
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8  
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Provádění 
elektroinstalačních prací vč. revizí na elektrických zařízeních“. 
 
9  
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Provádění 
topenářských prací“. 
 
10  
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Provádění 
plynoinstalačních prací vč. revizí na odběrných plynových zařízeních“. 
 
11  
Usnesení rady města č. 816 z 09.08.2016, kterým bylo schváleno podání žádosti o dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Modernizace sběrného dvora v Bílině“ 
a ukládá vedoucí odboru dotací a projektů zahájit další kroky potřebné ke stažení podané 
žádosti. 
 
12  
Pověření tajemníka městského úřadu ke koordinaci zpracování podmínek pro výběrové 
řízení týkající se zajištění podkladů pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině, 
k 17.01.2017. 
 

II. ukládá 
 
13  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina vypovědět platné nájemní smlouvy na 
pronájem prostor v areálu bývalých vojenských kasáren v Bílině. 
          MTSB – ihned 
14  
Vedení města vyvolat jednání se zástupci jednotky sboru dobrovolných hasičů o přemístění 
jednotky do náhradních prostor. 
          Vedení – 31.01. 
15  
Vedoucím odboru nemovitostí a investic zajistit aktualizaci posudků k záměru prodeje areálu 
bývalých vojenských kasáren v Bílině. 
          VONI – 13.02. 
 

III. schvaluje 
 
16  
Rozpočtovou změnu č. 05/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 410.000 Kč na projektovou dokumentaci na akci 
„Revitalizace lázeňského parku Kyselka“. 
 
17  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi společností HENIG – security 
servis, s. r. o., se sídlem 5. května 797, 470 01 Česká Lípa, jako nájemcem a městem Bílina 
jako pronajímatelem. Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na 
adrese Reussova Zátiší II, Bílina, o celkové výměře 34,50 m2 za nájemné dle platné 
směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání, s účinností od 01.01.2017 do 31.12.2017. 
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18  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování servisních služeb č. SS/064/2016/JG mezi 
městem Bílina jako odběratelem a společností NAM system, a. s., jako dodavatelem. 
Předmětem dodatku je navýšení měsíčního poplatku za servisní služby, s účinností od 
01.02.2017. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
19  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 ul. 5. května 271/78, s panem Janem Plechatou, na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
20  
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a Regionální rozvojovou 
agenturou Ústeckého kraje, a. s., jako zhotovitelem na zpracování studie proveditelnosti 
k projektu „Vybudování odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina“. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
21  
Ukončení nájemní smlouvy č. 416/P, uzavřené 20.10.2015 mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a společností MULTIHOKR, s. r. o., jako nájemcem, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku p. č. 1681/43 k. ú. Bílina, výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Podpisem výpovědi z nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
22  
Záměr výpůjčky fotbalového hřiště s umělým povrchem na parcele č. 1907, na dobu určitou, 
a to do 31.12.2017. 
 
23  
Záměr rozdělení finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na lyžařské výcviky 
a školy v přírodě, dle návrhu předloženého odborem školství, kultury a sportu. Příspěvek na 
žáka na lyžařský výcvik činí 1.000 Kč a příspěvek na žáka ZŠ a MŠ na školu v přírodě činí 
1.130 Kč. 
 
24  
Žádost Ing. Petra Procházky o prominutí pronájmu v KD Fontána ve výši 50 % z požadované 
částky, za účelem konání charitativní akce „Ples Fotbalového klubu Bílina“, která se koná 
28.01.2017 s tím, že o tuto částku bude mít organizační složka Kulturní centrum Bílina 
snížené příjmy. Výtěžek z plesu bude věnován teplickému Klokánku. 
 
25  
Žádost společnosti FAST AGENCY o prominutí pronájmu v KD Fontána ve výši 50 % z 
požadované částky, na uspořádání akce „Cesta ke štěstí pro Terezku – charitativní ples“ ve 
spolupráci s POWERGYM BÍLINA, která se koná 17.02.2017 s tím, že o tuto částku bude mít 
organizační složka Kulturní centrum Bílina snížené příjmy. 
 
26  
Žádost studentů Podkrušnohorského gymnázia v Bílině o prominutí pronájmu v KD Fontána 
ve výši 50 % z požadované částky na akci „maturitní ples“, která se koná 25.02.2017 s tím, 
že o tuto částku bude mít organizační složka Kulturní centrum Bílina snížené příjmy. 
 
27  
Žádost pana Bořivoje Ryjáčka o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou 
službou v Bílině. 
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28  
Návrh postupu vedoucí k řešení ve věci poskytnutí daru panu Chiriacu Serquovi, a to 
zpracováním nového porovnávacího znaleckého posudku nezávislým znalcem v oboru 
stavebnictví, dle návrhu předloženého odborem nemovitostí a investic. 
 
29  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 762 z 19.07.2016, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo zajistit podmínky možné směny pozemků tj. p. p. č. 1787/1 v k. ú. 
Bílina (v parčíku před ZŠ Lidická) za p. č. 130/1 v k. ú. Bílina (v okolí kostela), a to do 
30.06.2017. Rada města zároveň pověřuje dalším plněním úkolu vedoucího odboru 
nemovitostí a investic z důvodu organizačních změn v rámci Městského úřadu Bílina. 
 
30  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 763 z 19.07.2016, kterým bylo vedení města uloženo 
vyvolat jednání se zástupci Římskokatolické farnosti – Arciděkanstvím Bílina o podmínkách 
užívání části pozemku p. č. 131 k. ú. Bílina, který slouží jako průchod pro veřejnost, a to do 
28.02.2017. Rada města zároveň pověřuje dalším plněním úkolu vedoucího odboru 
nemovitostí a investic z důvodu organizačních změn v rámci Městského úřadu Bílina. 
 
31  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 1117 z 08.11.2016, kterým bylo vedoucím odboru 
dopravy uloženo připravit novou výzvu pro zakázku malého rozsahu na akci „Zpracování 
matematického modelu automobilové dopravy města Bílina", a to do 31.03.2017. 
 
32  
Zapojení fondu investic pro organizaci Základní škola Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 
příspěvková organizace, do celkové výše 76.000 Kč na pořízení SERVERu2. 
 
33  
Podání žádosti o dotaci do Programu prevence kriminality 2017 Ministerstva vnitra ČR. 
 
34  
Podání žádosti o dotaci na podporu sociální práce ze státního rozpočtu na podporu sociální 
práce pro rok 2017. 
 
35  
Podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt 
„Vybudování odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina“. 
 
36  
Organizační řád Městského úřadu Bílina, včetně schématu Městského úřadu Bílina, platného 
od 01.02.2017. 
 
37  
Zrušení pracovní pozice „Místní poplatky I“, zařazené do Městského úřadu Bílina, finančního 
odboru s úvazkem 1,0, a to od 01.02.2017. 
 
38  
Koncepci prevence kriminality města Bíliny na období 2017 až 2019, předloženou ředitelem 
městské policie. 
 
39  
Ceník služeb Informačního centra Bílina platný od 01.02.2017. 
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40  
Jednací řád Rady města Bíliny, dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu, 
s účinností dnem schválení. 
 
 

IV. pověřuje 
 
41  
Mgr. Ivu Zábojníkovou jako kontaktní osobu k podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu 
na podporu sociální práce pro rok 2017. 
 

V. zřizuje 
 
42  
Pracovní pozici „úklid“ zařazenou do organizační složky Kulturní centrum Bílina, s úvazkem 
0,5, a to od 01.02.2017. 
 

VI. stanovuje 
 
43  
Celkový počet zaměstnanců organizační složky Kulturní centrum Bílina, dle zákona 
č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění na 7,5. Rada města 
zároveň schvaluje organizační schéma organizační složky Kulturní centrum Bílina, vše 
s účinností od 01.02.2017. 
 
44  
Celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina, dle zákona č. 128/2000 
Sb., § 102 odst. 2 písm. j), o obcích, v platném znění, od 01.02.2017, na 102. 
 

VII. rozhodla 
 
45  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce – „Parkovací 
plochy v ulici Litoměřická“. 
 
46  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce – „Sanace 
vlhkosti spodní stavby objektu SO 101, Domu s pečovatelskou službou, Havířská 582/27, 
Bílina“. 
 
47  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce 
a sloučení 2 bytových jednotek – vznik 1 nové bezbariérové bytové jednotky“ je nabídka 
ŽEJDLÍKA JOSEFA Bílina. Druhá v pořadí je nabídka společnosti PETR ARPÁŠ, s. r. o., 
Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města 
 
48  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Vytvoření strategie pro 
odkup obchodních společností a bytů v Bílině, Teplické předměstí, a jejich budoucí využití“ je 
nabídka společnosti NEWTON Business Development, a. s., Praha 1. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
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VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  s c h v á l i t 
 
49  
Rozpočtovou změnu č. 3/2017 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic z přebytku 
hospodaření minulých let na akci „Bezbariérová trasa od nádraží k Zelenému domu“ 
v celkové výši 6.152.000 Kč. 
 
50  
Rozpočtovou změnu č. 4/2017 – přijetí neinvestiční dotace ve výši 966.400 Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby ve 
spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2017 do 31.12.2017 mezi Ústeckým krajem 
jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit 1. místostarostku města pro věci neinvestiční. 
 
51  
Záměr prodeje areálu bývalých vojenských kasáren v k. ú. Bílina, a to p. č. 1681/10 o výměře 
3 936 m2; p. č. 1681/17 o výměře 31 m2; p. č. 1681/18 o výměře 4 072 m2; p. č. 1681/19 
o výměře 104 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/20 o výměře 561 m2, jejíž 
součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/21 o výměře 138 m2, jejíž součástí je stavba bez 
čp/če; p. č. 1681/22 o výměře 77 m2; p. č. 1681/23 o výměře 83 m2; p. č. 1681/24 o výměře 
103 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/25 o výměře 73 m2, jejíž součástí 
je stavba bez čp/če; p. č. 1681/26 o výměře 6 797 m2; p. č. 1681/27 o výměře 3 097 m2; p. č. 
1681/28 o výměře 3 743 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/29 o výměře 
1 912 m2; p. č. 1681/30 o výměře 17 m2; p. č. 1681/52 o výměře 16 m2; p. č. 1681/54 
o výměře 915 m2; p. č. 1681/2 o výměře 242 m2; p. č. 1681/43 o výměře 1 647 m2; p. č. 
1681/44 o výměře 656 m2 minimálně za cenu obvyklou stanovenou aktuálním znaleckým 
posudkem dle návrhu pracovní skupiny. 
 
52  
Uzavření dodatku č. 2 k aktuálnímu znění zřizovací listiny Městských technických 
služeb Bílina, jehož předmětem bude vyjmutí nemovitých věcí v areálu bývalých vojenských 
kasáren určených k prodeji ze správy Městských technických služeb Bílina, a to p. č. 
1681/10 o výměře 3 936 m2; p. č. 1681/17 o výměře 31 m2; p. č. 1681/18 o výměře 4 072 m2; 
p. č. 1681/19 o výměře 104 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/20 o výměře 
561 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/21 o výměře 138 m2, jejíž součástí je 
stavba bez čp/če; p. č. 1681/22 o výměře 77 m2; p. č. 1681/23 o výměře 83 m2; p. č. 1681/25 
o výměře 73 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/26 o výměře 6 797 m2; p. č. 
1681/27 o výměře 3 097 m2; p. č. 1681/28 o výměře 3 743 m2, jejíž součástí je stavba bez 
čp/če; p. č. 1681/29 o výměře 1 912 m2; p. č. 1681/30 o výměře 17 m2; p. č. 1681/52 
o výměře 16 m2; p. č. 1681/54 o výměře 915 m2 vše k. ú. Bílina. 
 
53  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a manželi Rostislavem 
a Lucií Tobiškovými a Josefem a Vlastou Edelmannovými jako kupujícími, kdy předmětem 
smlouvy je prodej pozemku p. č. 401/73 o výměře 28 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 
vycházející z cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 130 Kč/m2, tj. 3.640 Kč, do 
podílového spoluvlastnictví. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
54  
Uzavření dohody o zásadách environmentálního dozoru obcí Bílina, Braňany, Duchcov, 
Ledvice a Mariánské Radčice nad provozem lomu Bílina Severočeských dolů, a. s., do roku 
2035. Podpisem dohody doporučuje pověřit starostu města. 
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55  
Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny, s účinností od 
01.03.2017. V souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, rada města doporučuje zastupitelstvu 
města stanovit tyto měsíční odměny:  
a) člen rady města 2.200 Kč,  
b) člen zastupitelstva města 500 Kč a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 399 Kč,  
c) předseda výboru nebo komise 1.800 Kč,  
d) člen výboru nebo komise1.400 Kč.  
V případě souběhu několika funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva města poskytuje 
měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce. 
 
56  
Zásady pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva města Bíliny, s účinností 01.03.2017. Rada města doporučuje zastupitelstvu 
města stanovit tyto měsíční odměny:  
a) předseda komise 1.600 Kč,  
b) člen výboru nebo komise 1.100 Kč.  
V případě souběhu několika funkcí se předsedům komisí a členům výborů a komisí 
poskytuje měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  j m e n o v a t 
 
57  
Pana Oldřicha Bubeníčka, starostu města a Mgr. Veronikou Horovou, 1. místostarostku pro 
věci neinvestiční, členy monitorovacího výboru a Mgr. Zuzanu Bařtipánovou, 2. 
místostarostku pro věci investiční a pana Jiřího Konárka, člena rady města, náhradníky členů 
monitorovacího výboru v souladu s dohodou o zásadách environmentálního dozoru. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  v y d a t 
 
58  
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol 
zřizovaných městem Bílina. 
 
 

XI. bere na vědomí 
 
59  
Informaci Mgr. Karolíny Wankovské, DiS., ředitelky sekce pro rozvoj lidských zdrojů 
Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s., týkající se projektového záměru 
vybudování Technologického centra robotiky v Bílině. 
 
60  
Informaci o řešení havarijního stavu opěrné stěny v ulici Teplická za garážemi na parcele 
1139/1. Opěrná stěna v ulici Teplická bude řešena v prvním čtvrtletí roku 2017. Akce je 
vázána na příznivé klimatické podmínky. Předpokládaný termín realizace – 05/2017. 
 
61  
Informaci finančního odboru, týkající se zahájeného správního řízení Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže s městem Bílina, ve věci obecně závazné vyhlášky o regulaci 
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, kdy bylo vydáno prvostupňové 
rozhodnutí. 
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62  
Plnění usnesení rady města č. 762 z 19.07.2016, kterým bylo uloženo tajemníkovi 
městského úřadu zajistit podmínky možné směny pozemků tj. p. p. č. 1787/1 v k. ú. Bílina 
(v parčíku před ZŠ Lidická) za p. č. 130/1v k. ú. Bílina (v okolí kostela). 
 
63  
Plnění usnesení rady města č. 763 z 19.07.2016, kterým bylo uloženo vedení města vyvolat 
jednání se zástupci Římskokatolické farnosti – Arciděkanstvím Bílina o podmínkách užívání 
části pozemku p. č. 131 k. ú. Bílina, který slouží jako průchod pro veřejnost. 
 
64  
Plnění usnesení rady města č. 1117 z 08.11.2016, kterým uložila vedoucím odboru dopravy 
připravit novou výzvu pro zakázku malého rozsahu na akci „Zpracování matematického 
modelu automobilové dopravy města Bílina“. 
 
65  
Registraci akce, rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínky poskytnutí dotace k projektu 
„Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu – I. etapa“, který bude 
podpořen dotací z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 5.023.809 Kč. 
 
66  
Dopis pana Jana Šámala ze 07.12.2016, týkající se vydaných „Pravidel pro vydávání 
povolenek k průjezdu ulicemi Pražská a Spojovací ve městě Bílina“. 
 
67  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise konané 14.12.2016. 
 
68  
Přehled docházky jednotlivých členů Rady města Bíliny za rok 2015 a 2016. 
 
69  
Plnění úkolů ze zápisu rady města z 06.12. a z 20.12.2016. 

 

 

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

společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina, s. r. o.  
 

I. bere na vědomí 
 
70  
Informaci jednatelky společnosti o vybavení ordinace očního lékaře novými přístroji – 
fokometrem a halogenovým oftalmoskopem pro zkvalitnění vyšetření. 
 
71  
Informace jednatelky společnosti o pořízení konvektomatu do stravovacího provozu a podání 
výzev na pozice kuchař/kuchařka a pomocný personál. 
 
72  
Informaci jednatelky společnosti o personálním zabezpečení společnosti zdravotnickým 
personálem. 
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73  
Informaci jednatelky společnosti o rozsahu a termínu podpisu příkazní smlouvy 
o poskytování právních služeb se společností Advokátní kanceláří Kříženecký & partneři, 
s. r. o., dle rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
z 11.10.2016. 
 
74  
Informaci jednatelky společnosti o záměru navázání spolupráce společnosti s firmou LEAN 
Consulting, s. r. o., v roce 2017 – zajištění činností na pozici manažera kvality nemocnice 
v rozsahu předložených variant smluv. 
 
75  
Informaci jednatelky společnosti o zajištění povinnosti právnické osoby, v nichž má 
většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek, a to od 01.07.2016 
zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50.000 Kč bez DPH v registru smluv, dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
76  
Informace jednatelky společnosti o podání Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu „Forenzní šetření“. 
 
77  
Informace jednatelky společnosti o profilu zadavatele společnosti na věštníku veřejných 
zakázek. 
 
78  
Splnění usnesení rady města v působnosti valné hromady č. 1062 z 11.10.2016, kterým bylo 
uloženo jednateli společnosti uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb mezi Hornickou 
nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a Advokátní kanceláří Kříženecký & partneři, s. r. o., 
s účinností dnem ukončení smlouvy o poskytování právních služeb se současnou 
advokátkou. 
 
79  
Předloženou studii ordinací dětského lékaře 1. NP budovy E vypracovanou Ing. Marianem 
Zachem. 
 
80  
Předloženou zprávu pro zvláštní účel – zpráva nezávislého auditora o ověření rozvahových 
položek majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek, závazků, ostatních aktiv a pasiv 
a kapitálových účtů, k datu 24.10.2016. 
 

II. rozhodla 
 
81  
O přesunutí zákonného rezervního fondu na účet 428 00 – Nerozdělený zisk minulých let, na 
žádost Hornické nemocnice s poliklinikou Bílina, s. r. o.  
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r.    
místostarostka města 

 


