
Usnesení rady města z 22.01.2014  1 
 

R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 2. schůze v roce 2014, 
konané 22. ledna 2014 

 

 

Usnesení s termínem č.:  
281  taj. (ONI)   05.02.  1015  taj. (ONI, KC Kaskáda) 28.02. 
914  taj. (ONI)  26.02.  
50 taj. (ONI)  26.02. 
 

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 

745/13 taj. (ONI)   předkládat pravidelně informace o harmonogramu realizace služeb  

        v integrovaném centru prevence 

 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. schvaluje 
 
3  

Rozpočtovou změnu č. 1/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a společností EQUIPARK, o. p. s., jako příjemcem ve 
výši 10.000 Kč na činnost společnosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
4  
Rozpočtovou změnu č. 2/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Domovem důchodců Bystřany, příspěvková 
organizace, jako příjemcem ve výši 5.000 Kč na zkvalitnění života seniorů. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
5  
Rozpočtovou změnu č. 3/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Podkrušnohorskými domovy sociálních služeb Dubí-
Teplice, příspěvková organizace, jako příjemcem ve výši 5.000 Kč na kulturní a společenské 
akce pro seniory. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.    
 
6  
Rozpočtovou změnu č. 4/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Arkádií, o. p. s., jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na 
dopravu klientů se zdravotním omezením na lázeňský pobyt v Maďarsku–Harkány v roce 
2014. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.     
 
7  
Rozpočtovou změnu č. 5/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 688.000 Kč z rezerv pro údržbu a služby nebytového 
hospodářství na jednotlivá zařízení města. 
 
8  
Rozpočtovou změnu č. 8/2014 – navýšení rozpočtu finančního odboru na úhradu vydávání  
Bílinského zpravodaje v roce 2014 ve výši 21.000 Kč. 
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9  
Rozpočtovou změnu č. 9/2014 – prominutí pronájmu v KD Fontána maturitní třídě Gymnázia 
v Bílině. Zároveň schvaluje čerpání rozpočtu finančního odboru ve výši 9.000 Kč za 
pronájem KD Fontána na konání maturitního plesu 22.02.2014. 
 
10  
Směrnici č. 1/2014 – oceňování dlouhodobého majetku, dle návrhu předloženého vedoucí 
finančního odboru. 
 
11  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 01.08.2005 mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a KC Kaskáda, Želivského 54/7, jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku je změna 
pořizovací hodnoty nemovitého majetku ve výpůjčce. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města. 
 
12  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze 30.08.2004 mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a Domem dětí a mládeže, Havířská 10, jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku je 
změna pořizovací hodnoty nemovitého majetku ve výpůjčce. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 
 
13  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze 30.08.2004 mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a Základní školou Za Chlumem 824, jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku je 
změna pořizovací hodnoty nemovitého majetku ve výpůjčce. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 
 
14  
Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze 30.08.2004 mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a Mateřskou školou Síbova 332, jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku je změna 
pořizovací hodnoty nemovitého majetku ve výpůjčce. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města. 
 
15  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze 30.08.2004 mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a Mateřskou školou Čapkova 869, jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku je 
změna pořizovací hodnoty nemovitého majetku ve výpůjčce. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 
 
16  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze 22.09.2008 mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a Mateřskou školou M. Švabinského 664, jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku 
je změna pořizovací hodnoty nemovitého majetku ve výpůjčce. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 
 
17  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 12.03.2013 mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a Motoklubem Bílina, jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku je prodloužení doby 
výpůjčky  staveb v objektu bývalé skládky Chotovenka, a to na dobu určitou do 31.12.2014. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
18  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z 08.12.2010 na vydávání Bílinského zpravodaje 
mezi městem Bílina jako objednatelem a VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., jako zhotovitelem. 
Předmětem dodatku je změna ceny díla. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
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19  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu č. 573 z 01.01.2012 mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a Mosteckou BS, s. r. o., Most, Františka Halase 845, jako nájemcem na 
nebytový prostor kancelář ostrahy v areálu lázně Kyselka. Předmětem dodatku je 
prodloužení doby nájmu do 31.12.2014. Podpisem dodatku pověřuje starostu města Bíliny. 
 
20  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z 10.07.2013 na provedení Zateplení objektu 
Městských technických služeb, Bílina, mezi městem Bílina jako objednatelem a SIM stavby, 
spol. s r. o., Ústí nad Labem, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je změna ceny díla. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu. 
 
21  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z 10.07.2013 na provedení Zateplení a výměny 
oken objektu MŠ Za Chlumem, Bílina mezi městem Bílina jako objednatelem a SIM stavby, 
spol. s r. o., Ústí nad Labem, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je změna ceny díla. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu. 
 
22  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z 10.07.2013 na provedení Zateplení a výměny 
oken objektu MŠ Čapkova, mezi městem Bílina jako objednatelem a SIM stavby, spol. s r. o., 
Ústí nad Labem, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je změna ceny díla. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu. 
  
23  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 173 – část pozemku p. č. 873 
o výměře cca 300 m2 k. ú. Bílina – uzavřené mezi městem Bílinou jako pronajímatelem 
a manželi Jaroslavem a Hanou Kovačkovými jako nájemci, jehož předmětem bude uzavření 
nájemní smlouvy na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíců.  
 
24  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace ve výši 250.000 Kč na údržbu trávníku v roce 
2014 a smlouvy o poskytnutí finanční dotace ve výši 40.000 Kč na plánované akce v roce 
2014 mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Fotbalovým klubem Bílina jako příjemcem, 
hrazeno ze schváleného rozpočtu města, který schválilo zastupitelstvo města 12.12.2013 
usnesením č. 275. Podpisem smluv pověřuje starostu města.      
 
25  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Klubem rybolovné techniky Bílina jako příjemcem ve výši 20.000 Kč na plánované akce, 
hrazeno ze schváleného rozpočtu města, který schválilo zastupitelstvo města 12.12.2013 
usnesením č. 275. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
26  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a HC Draci Bílina, o. s., jako příjemcem ve výši 2.440.000 Kč na zajištění sportovních 
plánovaných akcí, hrazeno ze schváleného rozpočtu města, který schválilo zastupitelstvo 
města 12.12.2013 usnesením č. 275. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
27  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a SSK 0715 Městské technické služby Bílina jako příjemcem ve výši 12.000 Kč na plánované 
akce, hrazeno ze schváleného rozpočtu města, který schválilo zastupitelstvo města 
12.12.2013 usnesením č. 275. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
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28  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Sportovním kuželkářským klubem Bílina jako příjemcem, ve výši 50.000 Kč na úhradu 
nákladů na elektrickou energii, plyn, vodu a pojistné pro provoz kuželny v roce 2014 
z Programu podpory sportu – rezerva pro sportovní organizace. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.            
 
29  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina jako dárcem a TJ Sokol 
Bílina jako obdarovaným ve výši 6.500 Kč z Programu podpory sportu ve městě Bílina – 
rezerva pro sportovní organizace na startovné v Krupské florbalové lize. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.      
 
30  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina jako dárcem a TJ Sokol 
Bílina jako obdarovaným ve výši 15.000 Kč na plánované akce v roce 2014. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.         
 
31  
Uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání v přízemí objektu Seifertova 
105/11, Bílina, o celkové výměře 51,58 m2 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a firmou 
Váš pekař, s. r. o., Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha, jako nájemcem pro účel 
využití jako prodejna pekařských, cukrářských a lahůdkářských výrobků. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s platností od 01.01.2014. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
32  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru na adrese Komenského 38, Bílina, mezi 
městem Bílina jako půjčitelem a Obcí baráčníků jako vypůjčitelem, za účelem využití jako 
společenská místnost, s účinností od 01.01.2014 do 31.12.2014. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
33  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru na adrese M. Švabinského 668, Bílina, 
mezi městem Bílina jako půjčitelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou Bílina, s. r. o., jako 
vypůjčitelem, za účelem využití jako dětská ordinace, s účinností od 01.01.2014 do 
31.12.2014. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
34  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru na adrese Teplická 555, Bílina, pavilon 
č. 5, mezi městem Bílina jako půjčitelem a společností Člověk v tísni, o. p. s., Praha, jako 
vypůjčitelem, za účelem využití pro činnost Nízkoprahového centra pro děti a mládež, 
s účinností od 01.01.2014 do 31.12.2014. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
35  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v areálu bývalého pivovaru, mezi městem 
Bílina jako půjčitelem a Historickým spolkem města Bíliny, o. s., jako vypůjčitelem, za účelem 
využití jako klubovny spolku, s účinností od 01.01.2014 do 31.12.2014. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
36  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru na adrese Panelové Sídliště 831, Bílina, 
mezi městem Bílina jako půjčitelem a společností Most k naději, o. s., jako vypůjčitelem, za 
účelem využití jako protidrogové centrum, s účinností od 01.01.2014 do 31.12.2014. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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37  
Uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 1720/1 k. ú. Bílina s paní Jiřinou 
Brejchovou ke dni uhrazení dluhu na nájemném, nejdříve však k 31.01.2014.  
 
38  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 582 uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem 
a panem Jaroslavem Vimrem jako nájemcem nebytového prostoru o celkové výměře 34 m2 

v přízemí budovy Mírové náměstí 21, Bílina, vypovězením ze strany pronajímatele písemnou 
výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou. Podpisem písemné výpovědi pověřuje starostu 
města Bíliny. 
 
39  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 512 z 01.02.2005 uzavřené mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a Milanem a Martinou Vondráčkovými jako nájemci nebytového prostoru 
o celkové výměře 25,87 m2, garáž č. 4, Seifertova 1, Bílina, vypovězením ze strany 
pronajímatele písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou. Podpisem výpovědi 
pověřuje starostu města Bíliny. 
 
40  
Záměr pronájmu pozemku parcely č. 269/346 o výměře 103 m2 a části pozemku 
p. č. 269/191 o výměře cca 150 m2 oba k. ú. Bílina za účelem využití jako zahrada.   
 
41  
Záměr rozdělení finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na lyžařské výcviky 
a školy v přírodě, dle návrhu předloženého finančním odborem. Příspěvek na žáka na 
lyžařský výcvik činí 1.000 Kč a příspěvek na žáka ZŠ a MŠ na školu v přírodě činí 700 Kč. 
 
42  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 1015 z 18.12.2013, kterým uložila tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic a ředitele KC Kaskáda 
vypracováním koncepce a finanční náročnosti provozu a úprav objektu Husitská Bašta pro 
zřízení městského muzea, a to do konce února 2014. 
 
43  
Žádost KC Kaskáda o použití investičního fondu ve výši 80.000 Kč na nákup nábytku do 
prostoru šaten Letního amfiteátru na Kyselce a do Kulturního domu Fontána. 
 
44  
Vrácení jistoty–kauce pronajímatelem nájemcům dle smluv o nájmu nebytových prostor 
uzavřených do 31.12.2013. 
 
45  
Zachovat původní výši sazby nájemného z nebytových prostor města pro rok 2014, 
tj. 250 Kč/m2/rok a tuto sazbu zveřejnit. 
 
46  
Poskytnutí finančního příspěvku na provoz Azylového domu Duchcov ve výši 10.000 Kč,  
Azylového domu Osek pro muže a ženy, ve výši 10.000 Kč a na provoz Centra „Rodina 
v tísni“, Osek, ve výši 20.000 Kč, vše ze schváleného rozpočtu města na rok 2014. 
 
47  
Navýšení počtu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Celkový počet dohod 
o pracích konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině v roce 2014 je 
stanoven na 28. 
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II. ruší 
 

48  

Usnesení rady města č. 888 ze 06.11.2013 o vypsání veřejné výzvy na zakázku malého 
rozsahu pro poskytovatele sociální služby „Asistent pro terénní kontakt na rok 2014“. 
 
 

III. ukládá 
 

49  
Tajemníkovi městského úřadu zpracování směrnice o výši nájemného z prostor sloužících 
k podnikání, viz usnesení 62.      Taj. (ONI) – 26.02. 
 

 

IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  s c h v á l i t 
 

50  

Odeslání písemné nabídky ministerstvu financí na uplatnění předkupního práva na věci 
zdravotnické – Chiraston 519 MH – souprava zubní v celkové pořizovací ceně 23.484 Kč 
užívané Hornickou nemocnicí s poliklinikou Bílina, spol. s r. o., ke koupi za cenu 1 Kč na 
základě smlouvy o bezúplatném převodu majetku zdravotnického zařízení do vlastnictví 
obce uzavřené dle zákona č. 91/1992 Sb. a dohody o zajištění závazků  a smlouvy o zřízení 
předkupního práva z 30.11.2005 mezi Fondem národního majetku České republiky 
a městem Bílina. 
 

51  
Rozpočtový výhled města na rok 2015–2016, dle návrhu předloženého finančním odborem. 
 

52  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako převodcem a KC Kaskáda jako 
nabyvatelem. Předmětem smlouvy je převod movitého majetku – informačního zvukového 
panelu v pořizovací ceně 473.887 Kč. Podpisem darovací smlouvy doporučuje pověřit 
starostu. 
 

53  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní 
péče ve spádové oblasti města Bílina mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem a městem 
Bílina jako příjemcem, na období 01.01.–31.12.2014, v celkové výši 700.000 Kč. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
54  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní 
péče ve spádové oblasti města Bílina mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Hornickou 
nemocnicí s poliklinikou spol. s r. o., Bílina, jako příjemcem, na období 01.01.–31.12.2014, 
v celkové výši 700.000 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
55  
Uzavření smlouvy o podmínkách provozování lékařské pohotovostní péče ve spádové 
oblasti města Bílina a poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem, na rok 2014, v celkové 
výši 960.000 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
56  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem, 
v celkové výši 900.000 Kč na ostrahu objektu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, ze schváleného rozpočtu města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  z a m í t n o u t 
 
57  
Žádost pana Jana Šámala o povolení provozu výherních hracích automatů v provozovně 
Husitská bašta, v ul. Komenského v Bílině. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
58  
Informaci tajemníka městského úřadu o změnách v oblasti odměňování členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků a zároveň doporučuje rozhodnout ponechat výši odměn 
v dosavadní výši. 
 
59  
Rezignaci Ing. arch. Vladimíra Volmana, zvoleného za B10, na mandát člena Zastupitelstva 
města Bíliny, a to k 21.01.2014. 
 
60  
Prohlášení Ing. Richarda Hazdry (B10) členem Zastupitelstva města Bíliny k 22.01.2014, 
s náležitostmi složení slibu 13.02.2014.  
 
 

VII. rozhodla 
 

61  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Dodávky zařízení a vybavení 
Integrovaného centra prevence“ dle ustanovení zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách takto: 
  

Pořadí 
Obchodní firma nebo 

název 
Sídlo 

Nabídková cena v Kč 
bez DPH 

1. JP – Kontakt, s. r. o. 
Dašická 1797, 530 03 
Pardubice 

1.427.862,30 

2. Ready INTERIER, s. r. o. 
Vocelova 1135/4, 500 02 
Hradec Králové 

1.714.681,00 

3. TRUNN, s. r. o. 
Břežánská 385/6  418 01 
Bílina 

2.259.555,00 

 
62  
Nepožadovat ze strany pronajímatele od nájemců prostor sloužících k podnikání, při 
uzavření nájemní smlouvy po 01.01.2014, platbu kauce – jistoty na depozitní účet města 
Bíliny. 

 
  

VIII. souhlasí 
 
63  

S předloženým návrhem zadání Územního plánu Hrobčice a neuplatňuje v souladu s § 6 
odst. (6) písm. d) stavebního zákona, v platném znění, v samostatné působnosti jako 
sousední obec obce Hrobčice žádné připomínky k projednávanému návrhu zadání 
Územního plánu Hrobčice.   
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IX. zamítá 
 

64  

Nabídku společnosti POHODA, a. s., Český Těšín, na zřízení a provozování domova pro 
seniory a domova se zvláštním režimem. 

 
X. bere na vědomí 

 

65  
Informaci vedoucí finančního odboru o čerpání fondů všech příspěvkových organizací města. 
 
66  
Informaci odboru nemovitostí a investic o dokončené „Studii obchvatu města – Varianta X“. 
 
67  
Plnění usnesení č. 914 z 20.11.2013, kterým bylo uloženo tajemníkovi městského úřadu 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním návrhu řešení technického 
stavu budovy obřadní síně a areálu hřbitova s tím, že návrh bude předložen v únoru 2014. 
 
68  
Otevřený dopis členů Zastupitelstva města Bíliny Ing. Jindřicha Brunclíka, Ing. Petra 
Rosenkranze a Pavla Pastyříka, MSc., MBA, týkající se zasedání zastupitelstva města, které 
se uskutečnilo 12.12.2013. 
 
69  
Výroční zprávu Městského úřadu Bílina o poskytování informací za rok 2013, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
 

XI. stahuje z programu 
 

70  
Mat. č. 41 – zpracování žádosti o dotaci odbornou firmou a předložení žádosti o dotaci pro 
projekt „Revitalizace objektu inhalatoria – výstavní prostory historie lázeňství v Bílině“ do 
aktuální výzvy z Finančních mechanismů EHP/Norska s tím, že materiál bude předložen do 
příští rady města. 

 

 

RADA MĚSTA 
 

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

 

I. stahuje z programu 
 

71  
Mat. č. 55 – žádost potápěčských klubů KSP Žatec a KSP Nechranice o snížení hodinové 
sazby za užívání bazénu na potápěčské výcviky na 1.000 Kč/hod. s tím, že bude předložen 
do příští rady města. 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 


