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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 13. schůze v roce 2016, 
konané 31. května 2016 

 
Usnesení s termínem č.: 
45 Taj. (ONI)  08.03. 
1145 Taj. (ONI) 31.03.  
184 ONI  05.04. 
185 ONI  05.04. 
 

1413 Taj. (ONI) 31.05. 
44 Taj. (ONI) 14.06. 
1361 Taj. (OD) 31.12.  
 

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

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. revokuje 
 
542  
Usnesení rady města č. 447 z 03.05.2016, kterým byl schválen nákup nového osobního 
vozidla pro správu Městských technických služeb Bílina s využitím rezervního fondu 
Městských technických služeb Bílina a složením akontace ve výši 50 % z pořizovací hodnoty 
vozidla, viz usnesení č. 569. 
 

II. schvaluje 
 
543  
Rozpočtovou změnu č. 80/2016 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o průtokovou dotaci na 
projekt „Stop závislostem!!" ve výši 16.000 Kč. 
 
544  
Rozpočtovou změnu č. 82/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve 
výši 15.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Svazem tělesně postižených 
v České republice, z. s., místní organizace Bílina, jako příjemcem na poznávací výlety v roce 
2016. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
545  
Rozpočtovou změnu č. 88/2016 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 24.600 Kč na 
uskutečněný výjezd do školy v přírodě, kterého se účastnilo 41 žáků. Bude hrazeno 
z rezervy pro školy v přírodě a lyžařské výcviky. 
 
546  
Rozpočtovou změnu č. 89/2016 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
8.000 Kč pro Lesy ČR, s. p., lesní správa Litoměřice a Litvínov. 
 
547  
Rozpočtovou změnu č. 90/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy na projektové 
dokumentace ve výši 83.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
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548  
Rozpočtovou změnu č. 91/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 
56.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
549  
Rozpočtovou změnu č. 92/2016 – přesun finančních prostředků ve výši 277.000 Kč z rezervy 
nebytového hospodářství na jednotlivá zařízení města v rámci schváleného rozpočtu. 
 
550  
Rozpočtovou změnu č. 95/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dopravy na rok 2016 v celkové výši 100.000 Kč, a to za účelem zakoupení 
nového a opravy stávajícího radaru. 
 
551  
Rozpočtovou změnu č. 97/2016 – převod finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce 16-15 Mírové náměstí – revitalizace – 1. etapa 
na akci 16-52 Mateřské školy v celkové výši 271.000 Kč vč. DPH a zároveň rozhodla zadat 
výběrové řízení v souladu s čl. VII, odst. 1 směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci – Oprava 
kuchyňského zařízení a přilehlých prostor v MŠ Za Chlumem. 
 
552  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., jako příjemcem na 
úhradu startovného a částečně i cestovních výloh na soutěže Český pohár, Pohár ČKS 
a Projekt BRUSLIČKA. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
553  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Klub rybolovné techniky Bílina jako příjemcem na pořádání 
Mistrovství světa juniorů v rybolovné technice, konané v období od 21.07. do 24.07.2016. 
Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
554  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a panem Jakubem Jaklem jako příjemcem na akci Setkání přátel vozů 
Citroen – 4. ročník, která se uskuteční od 15.07.2016 do 17.07.2016. Bude hrazeno 
z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
555  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Foosball Severní Čechy, z. s., jako příjemcem na náklady 
spojené s realizací a propagací krajských turnajů ve foosbalu v roce 2016. Bude hrazeno 
z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
556  
Žádost příspěvkové organizace ZŠ Aléská o zproštění platby za sál v Městském divadle 
v Bílině ve výši 3.100 Kč v souvislosti s konáním závěrečného slavnostního ukončení 9. tříd 
s tím, že o tuto částku bude mít organizační složka Kulturní centrum Bílina snížené příjmy. 
 
557  
Žádost příspěvkové organizace Základní umělecká škola Gustava Waltera o zproštění platby 
za sál v Městském divadle v Bílině ve výši 3.450 Kč v souvislosti s vystoupením tanečního 
oboru „Roztančené léto” s tím, že o tuto částku bude mít organizační složka Kulturní centrum 
Bílina snížené příjmy. 
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558  
Žádost paní Alžběty Fialové o zproštění platby za sál v KD Fontána ve výši 9.050 Kč 
v souvislosti s konáním akce „Setkání občanů zaniklých obcí Jenišův Újezd a Břežánky", 
která se uskuteční 11.06.2016 s tím, že o tuto částku bude mít organizační složka Kulturní 
centrum Bílina snížené příjmy. 
 
559  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Valerii Ondrušovou ve výši 7.005 Kč za nezaplacený 
nedoplatek vyúčtování služeb 2015. 
 
560  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 587 prostor sloužících podnikání na adrese Fišerova 395, 
Bílina, uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem MVDr. Zdeňkem 
Řiháčkem, bytem Rohová 181, Teplice 415 01, jako nájemcem, dohodou k 30.06.2016, dle 
žádosti nájemce. 
 
561  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor na adrese Fišerova 395, Bílina, o celkové výměře 
42,69 m2 pro účel využití jako veterinární ordinace, provozovna. 
 
562  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 68,82 m2 na 
adrese Žižkovo náměstí 58, Bílina pro účel využití jako kadeřnictví s uzavřením smlouvy 
o nájmu s účinností od 01.07.2016 na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle platných 
právních předpisů za nájemné dle platné směrnice o nájmu prostor sloužících podnikání. 
 
563  
Zveřejnění záměru pronájmu plochy pro umístění 1 ks reklamního panelu o velikosti 
70x100 cm inzerce pojištění motorových vozidel v objektu MÚ Seifertova 1, Bílina za 
nájemné stanovené dle výše cen obvyklých s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu určitou tří 
let. 
 
564  
Podání žádosti o nadační příspěvek z grantu NADACE ČEZ s názvem Oranžové hřiště na 
projekt VOLNOČASOVÁ PLOCHA - KYSELKA, Kyselská ulice p. p. č. 1896/1. 
 
565  
Záměr revitalizace lázeňského parku Kyselka (za předpokladu využití finanční podpory 
z Operačního programu Životní prostředí) a zahájení projektové přípravy akce. 
 
566  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 008/2016 z 04.04.2016 uzavřené mezi městem 
Bílina jako objednatelem a společností Profistav JH, s. r. o. Předmětem dodatku je navýšení 
ceny díla o bourací práce pří výstavbě nových chatiček v autokempu – tři chatičky 
dvoulůžkové, tři chatičky čtyřlůžkové. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
567  
Uzavření dohody o provedení technického zhodnocení mezi městem Bílina a Hornickou 
nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jejímž předmětem je souhlas vlastníka nemovitosti –
města Bíliny s provedením rekonstrukce ordinace urologie na náklady uživatele nemovitosti 
– Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. Podpisem dohody pověřuje starostu 
města. 
 
568  
Zahraniční služební cestu do města Bilgoraj (Polsko), která se uskuteční od 17. do 
20. června 2016 za účasti pana Josefa Horáčka, Jiřího Konárka a Bc. Lukáše Brázdy. 
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III. souhlasí 
 
569  
S nákupem nového osobního vozidla pro správu Městských technických služeb Bílina, a to 
formou operativního leasingu na tři roky. 
 
 

IV. zamítá 
 
570  
Žádost organizace Draci Bílina, o. s., o poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000 Kč na 
zahájení hokejové sezóny 2016/2017 – letní příprava – pronájem tělocvičen. 
 
571  
Žádost organizace Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč 
na pořízení společného oddílového oblečení s potiskem názvu klubu. 
 
572  
Žádost ředitelky ZŠ Lidická o navýšení rozpočtu o částku ve výši 22.500 Kč na náklady 
spojené s výukou plavání. 
 
573  
Žádost organizace Draci Bílina, o. s., o poskytnutí finanční dotace ve výši 31.000 Kč na 
registrační poplatky KSLH – přihlášky do soutěží na sezónu 2016/2017 v období od 
01.05.2016 do 30.06.2016. 
 

V. rozhodla 
 
574  
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: 
„GO elektroinstalace ZŠ Lidická, III. etapa – 3. NP“. 
 
575  
Nejvhodnější nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
pravidla pro přípravu a zadání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci 
„Dodávka a montáž sezónní přetlakové tenisové haly v Bílině" je nabídka společnosti 
Techtex, s. r. o., Praha. Druhá v pořadí nabídka společnosti CALYPSO, Pardubice. 
 
 

VI. navrhuje 
 
576  
Tajemníkovi opětovně vypsat výběrové řízení na funkci vedoucího odboru stavebního úřadu 
a životního prostředí Městského úřadu Bílina. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
 
 
577  
Usnesení zastupitelstva města č. 52 z 14.04.2016, kterým byl schválen záměr prodeje části 
pozemku p. č. 1304/1 o výměře cca 115 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2 s tím, že si 
žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku. 
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578  
Usnesení zastupitelstva města č. 17 z 03.03.2016, kterým byl schválen záměr prodeje části 
pozemku p. č. 873 o výměře cca 500 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 100 Kč/m2 s tím, že si 
žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
579  
Rozpočtovou změnu č. 94/2016 – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby uzavřené mezi městem 
Bílina jako příjemcem a Ústeckým krajem jako poskytovatelem. Předmětem dodatku je 
navýšení výše dotace na částku 966.400 Kč. Podpisem dodatku doporučuje pověřit 
místostarostku města pro věci neinvestiční. 
 
580  
Rozpočtovou změnu č. 93/2016 – navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu 
o částku ve výši 1.500.000 Kč k financování individuálních žádostí z rezervy pro sport v roce 
2016. Bude hrazeno z přebytku hospodaření. 
 
581  
Rozpočtovou změnu č. 96/2016 – předfinancování akce „Volnočasová plocha v lokalitě 
Kyselka" v celkové výši 1.090.000 Kč vč. DPH z přebytku hospodaření. 
 
582  
Rozpočtovou změnu č. 98/2016 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina ve 
výši 1.450.000 Kč na odpisy dlouhodobého hmotného majetku převedeného z likvidace 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., do správy Městských technických 
služeb Bílina. 
 
583  
Rozpočtovou změnu č. 99/2016 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina ve 
výši 2.500.000 Kč na úhradu provozních nákladů – energií. 
 
584  
Žádost paní Andrey Talovicové o prominutí zbylé části poplatku za opožděně uhrazené 
dlužné nájemné. 
 
585  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 650.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Draci Bílina, o. s., jako příjemcem, na pronájem ledové 
plochy na zimním stadionu v období od 01.08.2016 do 31.12.2016, jako účelové dotace, jejíž 
podmínkou je zaslání finančních prostředků přímo Městským technickým službám, 
příspěvkové organizaci, která má budovu zimního stadionu ve správě. Bude hrazeno 
z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
586  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 400.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Draci Bílina, o. s., jako příjemcem na částečné pokrytí 
nákladů na činnost v období od 01.05.2016 do 31.12.2016. Bude hrazeno z rezervy sportu. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
587  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 216.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací SK HC Draci Bílina jako příjemcem na pronájem ledové 
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plochy v období od 01.05.2016 do 31.12.2016, jako účelové dotace, jejíž podmínkou je 
zaslání finančních prostředků přímo Městským technickým službám, příspěvkové organizaci, 
která má budovu zimního stadionu ve správě. Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
588  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 334.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací SK HC Draci Bílina jako příjemcem, na dopravu v období 
od 01.01.2016 do 31.12.2016. Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
589  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 136.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., jako příjemcem na 
pronájem ledové plochy pro krasobruslení v období srpen až prosinec 2016 na zimním 
stadionu v Bílině. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města. 
 
590  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1194/26 o výměře cca 970 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
200 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s rozdělením pozemku geometrickým plánem ponese 
žadatel. 
 
591  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/239 o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
90 Kč/m2. 
 
592  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1304/1 o výměře cca 194 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
200 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na 
oddělení pozemku. 
 
593  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 873/5 o výměře cca 650 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
100 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na 
oddělení pozemku. 
 
594  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jaroslavem 
Procházkou jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/98 o výměře 
22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
595  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a paní Miloslavou Košťálovou 
jako prodávající, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1560/10 o výměře 12 m2 
k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 3.300 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
596  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Robertem 
a Šárkou Hajmovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 198/1 
o výměře 118 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m2, tj. 32.450 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
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597  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Patrikem 
a Simonou Kovačovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
1136/2 o výměře 1 m2 dle geometrického plánu č. 2884-58/2016 zpracovaného společností 
MESS GEO, s. r. o., Most, za kupní cenu 200 Kč/m2.  
 
598  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a paní Vlastou Walterovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1149/3 o výměře 23 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 4.600 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města. 
 
599  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a manželi Michalem 
a Jaroslavou Koritkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
23/103 o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
600  
Nabídku Židovské obce Teplice na výkup pozemku p. č. 1997/3 k. ú. Bílina. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
601  
Nabídku společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., o prodej nemovitých věcí nacházejících se 
v přilehlém okolí stavby čp. 815, Za Chlumem, k. ú. Bílina. 
 
602  
Žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Husitská 2, Teplice, 
o vyjádření, zda má město Bílina zájem o nabytí vlastnictví, případně zda má záměr nějakým 
způsobem nakládat s pozemky p.č. 483/1,483/2, 509/6 k.ú. Bílina zapsaných u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice na LV 60 000 pro obec Bílina. Zároveň 
pověřuje Ing. Vladimíru Kebrtovou jednáním se zástupci Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových o možném bezplatném převodu předmětných pozemků. 
 
603  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 308 z 5.11. 2015, kterým bylo místostarostce pro 
věci investiční uloženo doplnění povodňového plánu o způsob zajištění čištění hrubých česlí 
na vodním toku Syčivka odstraňováním zachycených spláví při průtocích vyšších jak 1. SPA 
městem Bílina pověřeným subjektem (Revitrans, a. s., Speciální stavby, s. r. o., Most, 
a SčVK, a. s., Most). 
 
 

XI. stahuje z programu 
 
 
604  
Materiál č. 632 – návrh na pověření řízením odboru nemovitostí a investic Městského úřadu 
Bílina. 
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605  
Materiál č. 530 – závěrečný účet města Bílina s tím, že materiál bude předložen do dalšího 
zasedání rady města. 
 
606  
Materiál č. 529 – účetní závěrku města Bíliny k 31.12.2015 s tím, že materiál bude předložen 
do dalšího zasedání rady města. 
 
 

X. bere na vědomí 
 
 
607  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 16.05.2016. 
 
608  
Informaci odboru nemovitostí a investic o havarijním stavu ležaté kanalizace HNsP LDN A, B 
a souhlasí s postupem odboru nemovitostí a investic. 
 
609  
Splnění usnesení rady města č. 492 z 03.05.2016, kterým bylo jednateli společnosti připravit 
ve spolupráci s odborem nemovitostí a investic dohodu o technickém zhodnocení mezi 
městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jejímž předmětem bude 
rekonstrukce ordinace urologie. 
 
610  
Návrh odboru nemovitostí a investic na řešení sociálního zařízení v 2. nadzemním podlaží 
budovy Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4. 
 
611  
Žádosti o prodej areálu bývalých kasáren a zároveň pověřuje tajemníka městského úřadu 
k sestavení pracovní skupiny za účelem přípravy podkladů a stanovení podmínek prodeje 
areálu bývalých vojenských kasáren v Bílině. 
 
612  
Přehled čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina, za 
období leden až duben 2016. 
 
 

___________________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 

I. bere na vědomí 
 
 
613  
Informace jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., ohledně postupu 
prací na LDN B, zahájení činnosti domu pro seniory na LDN D a zhodnocení situace 
v suterénu HNsP – kuchyně a rehabilitace. 
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614  
Žádost společnosti Helix medical, s. r. o., Teplice, zastoupené MUDr. Petrem Najmanem 
a MUDr. Abdo Al-Qufaishem, o pacht části závodu – ordinace otorhinolaryngologie, se 
sídlem v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a zároveň pověřuje jednatele 
společnosti přípravou podkladů na jednání valné hromady 28.06.2016. 
 

___________________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 

I. schvaluje 
 
615  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele mezi společností Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v likvidaci, a paní Dianou Blahýnkovou, kdy předmětem 
dodatku je stanovení měsíční odměny jednatelce společnosti, s účinností od 01.06.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Oldřich Bubeníček v. r.  
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r.  
1. místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r.  
2. místostarostka města 


