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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 10. schůze v roce 2013, 
konané 15. května 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
1180 taj. (ONI)  12.06. 
281 taj. (ONI)  12.06. 
 

Splněné usnesení č.: 315 
 
Trvalá usnesení č.: 
715/11  taj. k žádostem přísp. organizací města předkládat přehled zůstatků jejich fondů 

43/12  taj.  pronájmy a prodeje nemovitostí zveřejňovat v BZ a internetových stránkách  
   v případech, kdy nemovitost bude radou města určena, jako zvlášť významná 

 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. schvaluje 
 
326  
Rozpočtovou změnu č. 47/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na opravu narušené opěrné kamenné zdi v ulici 
Teplická v Bílině v celkové výši 51.000 Kč.  
 
327  
Rozpočtovou změnu č. 49/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na dokončení akce „Úprava křižovatek Litoměřická, 
Zadní, Za Chlumem“ v celkové výši 472.000 Kč. 
 
328  
Rozpočtovou změnu č. 50/2013 – navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem na lyžařský výcvik 34 
žáků, v celkové výši 34.000 Kč, hrazeno z rezervy pro školy v přírodě.  
 
329  
Rozpočtovou změnu č. 52/2013 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická na projekt „Dejme prostor 
dětem 2013“ v celkové výši 40.000 Kč a navýšení rozpočtu ZŠ Aléská na projekt „Snížení 
sociální izolace handicapovaných žáků a jejich integrace – rozšíření služeb SPC“, v celkové 
výši 50.000 Kč, z Programu podpory společenských a zájmových organizací. 
 
330  
Rozpočtovou změnu č. 53/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci „Odstranění havárie opěrné zdi 
v ul. P. Bezruče“ v celkové výši 349.000 Kč. 
 
331  
Rozpočtovou změnu č. 54/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci „Odstranění havárie opěrné zdi 
v ul. Kyselská“ v celkové výši 278.000 Kč. 
 

332  
Rozpočtovou změnu č. 55/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci „Sanace části svahu v ul. Teplická“ 
v celkové výši 241.000 Kč. 
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333  
Rozpočtovou změnu č. 56/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci „Dokončení hrubých terénních 
úprav v lokalitě Bílina – Újezd“ v celkové výši 895.000 Kč. 
 
334  
Rozpočtovou změnu č. 57/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Sdružením komunálních služeb jako příjemcem na 
pronájem tenisových dvorců a zakoupení věcných cen na akci „Setkání členů Sdružení 
komunálních služeb“, která proběhne 12.–14.06.2013 v Bílině, v celkové výši 10.000 Kč. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
335  

Rozpočtovou změnu č. 58/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci „Propojení veřejného osvětlení mezi 
ul. Liptická a Na Větráku“ v celkové výši 254.000 Kč. 
 
336  

Rozpočtovou změnu č. 59/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci „Zimní stadion – instalace podružného 
vodoměru“ v celkové výši 25.000 Kč. 
 
337  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, ul. 5. května 270 s paní Janou Martonovou, na dobu 
určitou jednoho roku. 
 
338  

Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce ze 06.06.2012 mezi Pavlem Prchalem jako 
vypůjčitelem a městem Bílina jako půjčitelem. Předmětem dodatku je prodloužení výpůjčky 
na notebook Sony Vaio, a to na dobu určitou s účinností od 01.06.2013–31.05.2014. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
339  

Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Asociací nositelů legionářských tradic, o. s., Banskobystricka 11, 160 00 Praha, jako 
příjemcem na vydávání časopisu Historický kaleidoskop v celkové výši 2.000 Kč. Rada 
města zároveň pověřuje finanční odbor přípravou rozpočtové změny. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
340  

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatem a Fotbalovým 
klubem Bílina jako příjemcem, na úhradu cestovních nákladů na mezinárodní mládežnický 
turnaj ve fotbale z Programu podpory sportu – rezerva pro sportovní organizace, v celkové 
výši 20.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.            
 
341  

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a První 
sportovní Bílina, o. s., jako příjemcem, na zajištění turnaje ve stolním tenise a nákupu cen 
z Programu podpory sportu – rezervy pro sportovní organizace, v celkové výši 10.000 Kč. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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342  

Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Michalem 
Karvajem jako nájemcem. Předmětem nájmu je nebytový prostor Tyršova 320, Bílina 
o celkové výměře 145,51 m2, pro účel využití fotografických služeb a služeb, při kterých je 
porušována integrita lidské kůže. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s měsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 01.06.2013. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 

343  

Uzavření smlouvy o povolení provést a následně užívat stavbu vodního díla na pozemku 
p. č. 2087/3 v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako vlastníkem pozemku a společností 
Severočeská vodárenská, a. s., jako investorem stavby a rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

344  

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „u521 TP Bílina, 
Pražská – kabelizace NN“ ev. č. smlouvy oprávněného: IE – 12 – 4001357/102 mezi městem 
Bílina jako stranou povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - 
Podmokly , Teplická 874/8, PSČ: 405 02 jako stranu oprávněnou z věcného břemene. Věcné 
břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 49.489 Kč 
včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 

345  

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „u521 TP Bílina, 
Pražská – kabelizace NN“ ev. č. smlouvy oprávněného: IE – 12 – 4001357/101 mezi městem 
Bílina jako stranou povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - 
Podmokly , Teplická 874/8, PSČ: 405 02 jako stranu oprávněnou z věcného břemene. Věcné 
břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 3.025 Kč včetně 
DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.   
 

346  

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „Bílina, Bílinská, 
JHT, p. č. 2267/25, kVN, RVN, OC”ev. č. smlouvy oprávněného: IV – 12 – 4009726/VB/001 
mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02 jako stranu oprávněnou z věcného 
břemene. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 
1.210 Kč včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
347  

Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 295, uzavřené 18.12.2006. Předmětem dodatku 
je změna nájemců na pozemku p. p. č. 1595/2. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.   
 

348  

Účetní závěrku příspěvkových organizací zřízených městem Bílina k 31.12.2012 vyjma 
příspěvkové organizace KC Kaskáda, včetně rozdělení hospodářských výsledků do fondů.  
 

349  

Udělení souhlasu s opravou rodinného domu, č. p. 19/26, ul. Horská, poz. parc. č. 834, k. ú. 
Bílina, Michaely a Reného Štěpánkových, oba trvale bytem Sídliště Za Chlumem 774, Bílina, 
kteří jsou na základě plné moci zastoupeni společností PS Projekty, spol. s r. o., Teplice.  
 

350  

Udělení souhlasu se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 546 v k. ú. Bílina ve 
vlastnictví Žanety Čonkové, Sídliště Za Chlumem 742, Bílina.  
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351  

Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v 1. patře budovy MěÚ Seifertova 1, 
Bílina, o celkové výměře 10 m2 s využitím jako Informačně poradenské centrum za nájemné 
dle platné směrnice o nájmu nebytových prostor s tím, že náklady na energie bude hradit 
nájemce. 
 
352  

Záměr pronájmu části pozemku parcely č. 2093/3 k. ú. Bílina o výměře cca 100 m2 
za účelem využití jako manipulační plocha.   
 
353  

Žádost KC Kaskáda o použití vlastního investičního fondu na digitalizaci letního kina 
v celkové výši 20.000 Kč. 
 
354  

Žádost společnosti HEINEKEN ČR, a. s., U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, o poskytnutí 
předmětu nájmu – budova č. p. 189, Bílina, restaurace U Kádi další fyzické nebo právnické 
osobě do podnájmu. Podnájemcem bude PO Restaurace U Kádi, s. r. o., se sídlem 
Kyselská 189, Mostecké předměstí Bílina. Vztah mezi nájemcem a pronajímatelem se 
nemění. 
 
355  

Zřízení noclehárny v Důlní 425, Bílina. Rada města zároveň schvaluje ubytovací řád 
noclehárny, upravený o připomínky členů rady města. 
 
356  

Řešení havarijního stavu filtrace vody na koupališti na Kyselce formou poptávkového řízení. 
 
357  

Neúčtovat poplatek z prodlení paní Františce Trousilové za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné. 
 
358  

Neúčtovat poplatek z prodlení paní Marii Bártové za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
 
359  

Odpis nedobytných pohledávek:  
a) za pana Samuela Berkyho ve výši 3.450 Kč za nezaplacenou zbylou část nedoplatku 

vyúčtování služeb za rok 2011, 
b) za paní Zdeňku Bragagnolovou ve výši 4.030 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
c) za paní Světlu Vlčkovou ve výši 3.599 Kč za nezaplacený nedoplatek vyúčtování služeb 

za rok 2012, 
d) za paní Ivetu Kněbortovou ve výši 16.466 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
e) za paní Jaroslavu Vydrovou ve výši 19.098 Kč za nezaplacené dlužné nájemné. 
 
360  

Jmenování členů a náhradníků hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
uchazečů, která bude současně plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami 
uchazečů, v otevřeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce 
budovy Integrovaného centra prevence“, ve složení: Ing. Marian Zach (Ing. Karel Greiner), 
Ing. arch. Rudolf Wiszczor (MgA. Pavla Wiszczorová), Ing. Jaroslav Bureš (Ing. Lenka 
Krupková), Ing. Monika Pánovová (Ing. Renata Straková), Mgr. Daniel Kulhavý 
(Ing. Vladimíra Vlašánková).  
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361  

Výzvu, zadávací podmínky, návrh smlouvy o dílo, jmenování členů a náhradníků komise pro 
otevírání obálek s nabídkami, jmenování členů a náhradníků komise pro posouzení 
a hodnocení nabídek a návrh na oslovení pěti firem k podání nabídky na veřejnou zakázku 
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, na stavební práce „Regenerace panelového sídliště Bílina, Teplické Předměstí 
IV. etapa“. 
 
362  

Zadávací dokumentaci, návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a jmenování členů 
a náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení: Mgr. Zdeněk Rendl (Mgr. René Štěpánek), Ing. Marian Zach (Ing. Karel 
Greiner), p. Martin Pražan (Bc. Jan Jaša), Ing. Jaroslav Bureš (p. Tomáš Pavel), RNDr. 
Jaroslav Herzinger (Ing. Zdeňka Havlová) k veřejné zakázce „Stanice LDN A a B Hornické 
nemocnice s poliklinikou“ zadávané v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách. 
 
363  

Zadávací dokumentaci, návrh smlouvy o dílo jmenování členů a náhradníků komise pro 
otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadávané 
v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou 
zakázku „Snížení energetické náročnosti nemocnice s poliklinikou“. 
 
364  

Zápis do kroniky města za rok 2012, dle návrhu zpracovaného kronikářkou města 
Ing. Jaroslavou Mrázovou, upraveného o připomínky členů rady města.  
 
365  

Zahraniční studijní služební cestu do Polska na téma „Polský hnědouhelný průmysl 
a energetika, sociální odpovědnost, historie a tradice“, kterou pořádají Severočeské doly, 
a. s., ve dnech 21.05.–24.05.2013 za účasti pana Josefa Horáčka, starosty města. 
 
366  

Doplnění termínů svatebních obřadů včetně jména oddávajícího o den 01.06.2013. 
 
367  

Stanoviska bytové komise dle zápisu z 29.04.2013. Zároveň schvaluje bytový pořadník na 
I. pololetí roku 2013, dle návrhu předloženého bytovou komisí. 
 
368  

Sazebník úhrad za poskytování pečovatelské služby s platností od 01.07.2013, dle návrhu 
předloženého vedoucí sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
 

II. neschvaluje 
 
369  
Účetní závěrku KC Kaskáda s tím, že KC Kaskáda odstraní nedostatky zjištěné při 
veřejnosprávní kontrole nejpozději do 03.06.2013.  
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III. zamítá 
 

370  
Žádost pana Josefa Velka o pronájem části pozemku parcely č. 1195/1 k. ú. Bílina.  
 
 

IV. rozhodla 
 
371  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „ZŠ 
Lidická – sanace tělocvičny“ je nabídka firmy PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina. Druhou v pořadí 
je nabídka firmy Vít Jakubíček, Brňany.  
 
372  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Diskové 
pole – síťové úložiště“ je nabídka firmy COMPAREX CZ, s. r. o., Praha. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy C SYSTEM CZ, a. s., Praha.  
 
373  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
hudebního altánu v areálu Lázní Kyselka“ je nabídka firmy ALPIN MONT SERVIS, s. r. o., 
Dubí. Druhou v pořadí je nabídka firmy ALLKON, s. r. o., Meziboří.  
 
374  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Malování vnitřních prostor 
školy – ZŠ Lidická, Bílina“ jedinému uchazeči splňujícímu požadavky zadavatele, kterým je 
společnost Jiří Ballý, Hostomice. 
 
375  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dokončení úpravy křižovatky Litoměřická, 
Zadní, Čapkova“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina, 
a to jako specializovanou zakázku a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 
376  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Odstranění havárie opěrné zdi 
v ul. P. Bezruče“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Jiří Ballý, Hostomice, a to jako 
specializovanou zakázku. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 
377  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dokončení hrubých terénních úprav pro 
rodinné domky – Újezd“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě ABS, s. r. o., Bílina, 
a to jako specializovanou zakázku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
378  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Dílčí digitalizaci městského kamerového 
dohlížecího systému Bílina“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Petr Janouch – 
KASYJA, jako specializovanou zakázku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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379  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci 
„Nákup konvektomatu do školní jídelny v Základní škole Za Chlumem“. 
 
380  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Regenerace panelového sídliště Bílina, 
Teplické předměstí IV. etapa“ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 
381  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Stanice LDN A a B Hornické nemocnice 
s poliklinikou“ dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 
382  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti nemocnice 
s poliklinikou“ dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
383  
Rozpočtovou změnu č. 35/2013 – přijetí finanční dotace na zajištění výkonu pěstounské 
péče pro rok 2013 v celkové výši 1.080.000 Kč. 
 
384  
Rozpočtovou změnu č. 51/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rezerv 
města – přebytku hospodaření na provozní náklady budovy gymnázia v Bílině, mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, pracoviště Bílina, 
příspěvková organizace, jako příjemcem, v celkové výši 350.000 Kč. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.      
 
385  
Zakoupení speciálního vozidla – ramenového nakladače kontejnerů Městskými technickými 
službámi Bílina formou leasingu s použitím rezervního fondu ve výši 1.000.000 Kč na první 
splátku. 
 
386  
Zařazení provedení protipovodňových opatření na Syčivce do plánu investic roku 2014 ve 
finančním objemu 4.000.000 Kč. Zároveň doporučuje pověřit odbor nemovitostí a investic 
přípravou akce ve spolupráci s Povodím Ohře, s. p. 
 
387  

Záměr prodeje movitého majetku – mostová váha s vážním domkem za nejvyšší nabídku, 
kdy vyvolávací cena je zůstatková hodnota majetku, tj. 28.458 Kč. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
388  
Rezignaci pana Michala Mleje, zvoleného za B10, na mandát člena Zastupitelstva města 
Bíliny, a to k 29.04.2013. 
 
389  
Prohlášení pana Ing. arch. Vladimíra Volmana (B10) členem Zastupitelstva města Bíliny 
k 30.04.2013, s náležitostmi složení slibu 20.06.2013.  
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VII. ruší 
 
390  
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na akci „Osobní automobil“. 
 
 
 

VIII. bere na vědomí 
 
391  
Informaci vedoucí finančního odboru o hospodaření KC Kaskáda k 31.03.2013. 
 
392  
Informaci vedoucí finančního odboru o možnosti regulace hazardu v obci.  
 
393  
Informaci vedoucí sociálních věcí a zdravotnictví o současném stavu buňkoviště a bytového 
domu v majetku města.   
 
394  
Zprávu vedoucího odboru nemovitostí a investic o návrhu řešení situace příjezdové 
komunikace k domu Čsl. Armády čp. 553, 554. Rada města doporučuje odboru nemovitostí 
a investic zařadit investiční akci do plánu investic na rok 2014. 
 
395  
Splnění usnesení rady města č. 315 ze 17.04.2013, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic k vypracování vyjádření 
k příslušným bodům zápisu z komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost 
z 08.04.2013.   
 
396  
Změnu člena a náhradníka v hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů 
v otevřeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Sociální služby pro Integrované 
centrum prevence“. Místo Mgr. Aleny Zieglerové (náhradník Bc. Alexander Olah) – Bc. Hana 
Obracaníková (náhradník Bc. Štěpán Türb). 
 
397  
Plán zasedání sociálně zdravotní komise na 2. pololetí roku 2013, předložený vedoucí 
sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
398  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze 17.04.2013 
 
 

IX. stahuje z programu 
 
399  
Mat. č. 270 – pravidla pro udělení pamětní mince města Bíliny. 
 
400  
Mat. č. 300 – záměr navýšení základního kapitálu v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o, 
Bílina s tím, že bude posouzen právní kanceláří a předložen do příští rady města. 
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RADA MĚSTA 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 
 

I. schvaluje 
 
401  
Úpravy ceníkových položek pro tenisové dvorce s platností od 15.05.2013, dle návrhu 
předloženého jednatelem společnosti. 
 

 
RADA MĚSTA 

 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

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

I. schvaluje 
 
402  
Rozšíření společenské smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti Hornické 
nemocnice s poliklinikou spol. s r. o., Bílina o tuto živnost: činnost účetních poradců, vedení 
účetnictví, vedení daňové evidence. 
 
403  
Úpravu smlouvy o výkonu funkce jednatele Mgr. Reného Štěpánka, v čl. V, odst. 5.1, 
s účinností od 15.05.2013. 
 
 
 
 
 

 
  

 

Josef Horáček 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 


