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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 17. schůze v roce 2016, 
konané 9. srpna 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. 
827 Star.   30.08. 

762 Taj.  31.08. 
763 Vedení 31.08. 
764 Taj.  31.08. 
775 VOD  31.08. 
826 Taj.  15.12. 
1361 Taj. (OD) 31.12.  
 

 
Splněné usnesení č.: 774 
 
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 
 
788  
Rozpočtovou změnu č. 130/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic kap. 07 na odbor dotací a projektů ve výši 350.000 Kč 
na studie proveditelnosti přístavby domu s pečovatelskou službou a bezbariérovost 
základních škol. 
 
789  
Rozpočtovou změnu č. 131/2016 – převod finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 13.000 Kč na aktualizaci Analýzy potenciálu 
produkce odpadů. 
 
790  
Rozpočtovou změnu č. 133/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 53.000 Kč z rezervy nebytového hospodářství 
na opravy v centrální školní jídelně. 
 
791  
Rozpočtovou změnu č. 134/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 303.000 Kč na analýzu rizik průsakových vod 
v lokalitě bývalé skládky Chotovenka. 
 
792  
Rozpočtovou změnu č. 135/2016 – navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina 
o 2 průtokové dotace na projekty: „Olympiáda MŠ“ ve výši 30.000 Kč a „Krušnohorský pohár 
v závodech na autodráze“ ve výši 45.500 Kč. 
 
 
 
 



Usnesení z rady města z 09.08.2016   2 

 

 
793  
Rozpočtovou změnu č. 140/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Městské policie Bílina v celkové výši 11.000 Kč na pohoštění na mezinárodní 
střelecké závody družstev „O pohár ředitele Městské policie Bílina“, a na konferenci 
„Technologie pro bezpečná města“. 
 
794  
Rozpočtovou změnu č. 141/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí ve výši 15.000 Kč na úhradu členského příspěvku 
ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska za rok 2016. 
 
795  
Rozpočtovou změnu č. 142/2016 – přesun finančních prostředků v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 990.000 Kč pro rok 2016 
z akce 16-21 – Průjezdové radary, ve výši 600.000 Kč a z akce 16-22 Napojení komunikace 
Bílina-Kostomlaty ve výši 390.000 Kč na výběrové řízení „Přípravné stavební práce pro 
montáž nafukovací přetlakové haly na tenisových kurtech Bílina, Kyselka“. 
 
796  
Rozpočtovou změnu č. 143/2016 – navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu 
z rezervy rady města ve výši 40.000 Kč na předfinancování materiální podpory žáků 1. tříd. 
Po obdržení finančního daru ze Severočeských dolů budou finanční prostředky vráceny zpět 
do rezervy rady města. 
 
797  
Rozpočtovou změnu č. 144/2016 – poskytnutí neinvestiční dotace Spolku Šance žít ve výši 
20.000 Kč na projekt „Dovybavení chráněné dílny“, bude hrazeno z rezervy rady města. 
 
798  
Rozpočtovou změnu č. 146/2016 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu 
organizační složky Pečovatelská služba Bílina ve výši 2.000 Kč na pořízení ochranných 
pomůcek. 
 
799  
Rozpočtovou změnu č. 148/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy DINA v celkové 
výši 172.000 Kč na akci odboru nemovitostí a investic. 
 
800  
Rozpočtovou změnu č. 150/2016 – přesun finančních prostředků – příjem z odvodu 
příspěvkové organizace ZŠ Za Chlumem v celkové výši 100.000 Kč na spolufinancování 
opravy atletické dráhy. 
 
801  
Rozpočtovou změnu č. 151/2016 – převod finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 245.000 Kč na akci „Oprava 
kuchyňského zařízení v MŠ Za Chlumem, Bílina“. 
 

802  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a paní Bártovou Yvonou 
jako vypůjčitelem na notebook Acer s inv. číslem MUBIH000E15E v celkové pořizovací ceně 
25.190 Kč a to s účinností od 09.08.2016 do 08.08.2017. Předmět výpůjčky bude využíván 
pro činnosti spojené s výkonem pracovního poměru na MěÚ Bílina. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
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803  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a panem Mikou Erichem 
jako vypůjčitelem na notebook Lenovo IP Z360 v celkové pořizovací ceně 29.038 Kč a to 
s účinností od 09.08.2016 do 08.08.2017. Předmět výpůjčky bude využíván pro činnosti 
spojené s výkonem pracovního poměru na MěÚ Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 

804  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IV-12-4002840/VB1, týkající se stavby kabelového vedení NN distribuční soustavy 
s názvem „Bílina, ul. Bezovka, AES, kNN, obnova DS (2)“, která se dotkne pozemků 
p. č. 804/4 k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČ: 24729035, jako stranou budoucí oprávněnou, zastoupenou na základě plné moci 
společností OMEXON GA Energo, s. r. o., Na Střílně 1929/8, Plzeň-Bolec, PSČ 323 00, 
IČ: 49196812. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 
jednorázově za dohodnutou částku 3.500 Kč (bez DPH). Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

805  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IV-12-4002840/VB2, týkající se stavby součásti distribuční soustavy s názvem „Bílina, ul. 
Bezovka, AES, kNN, obnova DS (2)“, která se dotkne pozemků p. č. 802, 806/1, 87, 826, 
838/2, 845, 858, 872/2, 874/1, 877/1, 937/58, 960/3, 976/1, 1056/1 a 1895/1 vše k. ú. Bílina, 
mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, jako stranou 
budoucí oprávněnou, zastoupenou na základě plné moci společností OMEXON GA Energo, 
s. r. o., Na Střílně 1929/8, Plzeň -Bolec, PSČ 323 00, IČ: 49196812. Věcné břemeno bude 
sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou částku 
55.700 Kč (bez DPH). Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

806  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. BVB/02/2016/ČTI, 
týkající se podzemního telekomunikačního vedení veřejné telekomunikační sítě s označením 
„16010-034257 RVDSL1619_C_U_BILI30_MET“, která se dotkne pozemku p. č. 1636/39, 
k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí obtíženou a společností Česká 
telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem v Praze 3-Žižkov, Olšanská 2681/6, 
PSČ 130 00, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene, která je zastoupena 
na základě plné moci společností ARANEA NETWORK, a. s., se sídlem: 
Štěrboholská 1404/104, Praha 10-Hostivař. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu 
neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou částku 3.000 Kč (bez DPH). 
Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
807  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. BVB/02/2016/ČTI, 
týkající se podzemního telekomunikačního vedení veřejné telekomunikační sítě s označením 
„16010-034257 RVDSL1619_C_U_BILI46_MET“, která se dotkne pozemků p. č. 937/1, k. ú. 
Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí obtíženou a společností 
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem v Praze 3-Žižkov, Olšanská 2681/6, 
PSČ 130 00, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene, která je zastoupena 
na základě plné moci společností ARANEA NETWORK, a. s., se sídlem: Štěrboholská 
1404/104, Praha 10-Hostivař. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada 
bude provedena jednorázově za dohodnutou částku 2.000 Kč (bez DPH). Rada města 
zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
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808  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IV-12-4014490/001, týkající se stavby kabelového vedení NN distribuční soustavy 
s názvem „TP_Bílina, Mostecká, p. č. 2167/4 – nové OM“, která se dotkne pozemků p. č. 
2004 a 2087/3 vše k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, IČ: 24729035, jako stranou budoucí oprávněnou, zastoupenou na základě plné 
moci společností RYDVAL-ELEKTRO, s. r. o., plk. Truhláře 114, Lomnice nad Popelkou, 
PSČ 512 51, IČ: 25298194. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude 
provedena jednorázově za dohodnutou částku 1.000 Kč (bez DPH). Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
809  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, ul. SuNN 677, s panem Romanem Kratochvílem, na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
810  
Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 371 uzavřené mezi městem Bílinou jako 
pronajímatelem a panem Karenem Vardanjanem jako nájemcem, jehož předmětem je 
pronájem části pozemku p. č. 1136/1 o výměře 484 m2 k. ú. Bílina za účelem využití 
k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti za cenu 5 Kč/m2/rok, tj. 2.420 Kč/rok. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
811  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a panem Karlem Bažantem jako příjemcem na akci „Nohejbalový turnaj 
trojic o pohár města Bíliny“ na pronájem sportovního zařízení a nákup cen, která se koná 
10.09.2016 v Bílině. Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
812  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a paní Jitkou Strunzovou jako příjemcem na akci „1. ročník Bořeňské 
šipky“, a to na dopravu, věcné odměny a techniku, která se koná 20.08.2016 v Bílině. Bude 
hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
813  
Uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Janou Dragounovou za účelem zajištění 
pedagogického dozoru v rámci mezinárodního setkání studentů v Polsku, a to ve dnech 
14.08.-20.08.2016. 
  
814  
Navýšení počtu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pro MěÚ Bílina 
o 1 dohodu. Celkový počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pro rok 2016 je 
po navýšení stanoven na 62, z toho dohody pro MěÚ Bílina zahrnují 28 dohod. 
 
815  
Zřízení čtyř pracovních míst a jedné dohody o provedení práce v termínu od 01.09 
do 31.12.2016 z důvodu získání dotace „Asistent prevence kriminality“ z programu Prevence 
kriminality Ministerstva vnitra ČR. 
 
816  
Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Modernizace 
sběrného dvora v Bílině“. 
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817  
Zapojení fondu investic Základní školy Lidická v celkové výši 140.637 Kč na pořízení 
datového projektoru a dotykové jednotky vč. příslušenství a montáže ve výši 61.121 Kč 
a pořízení kopírovacího stroje Zn. Canon iRADV-C 3325i vč. montáže a dopravy ve výši 
79.516 Kč. 
 
818  
Nařízení odvodu z fondu investic ZŠ Za Chlumem ve výši 100.000 Kč do rozpočtu 
zřizovatele na akci „Retoping umělého sportovního povrchu“ na hřišti u základní školy. 
 
819  
Normativní ukazatele ostatních neinvestičních výdajů na žáka/dítě, podle kterých bude 
zpracován rozpočet v mateřských a základních školách zřizovaných městem na rok 2017, ve 
výši 2.684 Kč v MŠ a ve výši 1.980 Kč v ZŠ. 

 
820  
Doplnění účastníků zahraniční služební cesty do partnerského města Novovolynsk 
(Ukrajina), která se uskuteční od 22.08. do 25.08.2016, o pana Josefa Horáčka, člena 
zastupitelstva města. 
 
821  
Úpravu směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, dle návrhu předloženého odborem nemovitostí a investic, s účinností 
od 01.09.2016. 
 

II. souhlasí 
 
822  
S postupem odboru nemovitostí a investic a zároveň schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo na akci: „Revitalizace kuchyňského zařízení v MŠ Čapkova, Bílina“, mezi 
městem Bílina jako objednatelem a společností NATURTEP, spol. s r. o., jako zhotovitelem. 
Předmětem dodatku je změna ceny díla. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
823  
S postupem odboru nemovitostí a investic a zároveň schvaluje uzavření dodatku č. 1 a ke 
smlouvě o dílo na akci „Oprava kuchyňského zařízení v MŠ Za Chlumem, Bílina“, mezi 
městem Bílina jako objednatelem a společností HAVI, s. r. o., jako zhotovitelem. Předmětem 
dodatku je změna ceny díla. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
824  
S postupem odboru nemovitostí a investic při řešení havarijního stavu dešťové kanalizace 
v ulici Důlní – dvůr bytového domu č. p. 399, Bílina. 
 
825  
S postupem odboru nemovitostí a investic při řešení havarijního stavu kanalizace ve dvoře 
u prodejny Tesco, Za Chlumem 820, p. č. 14636/42 v k. ú. Bílina. 
 
 

III. ukládá 
 
826  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucí odborů, kteří obdrží finanční dar 
od Severočeských dolů, a. s., zajištěním řádného vyúčtování darů, a to nejpozději 
do 15.12.2016 a jeho předání na odbor nemovitostí a investic. Viz usnesení č. 839. 
          Taj. – 15.12. 
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827  
Starostovi města pověřit jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
splněním úkolů vyplývajících ze zápisu dozorčí rady společnosti z 27.06.2016. 
          Taj. – 30.08. 
 

IV. neschvaluje 
 
828  
Rozpočtovou změnu č. 147/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy PD v celkové výši 
25.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
829  
Návrh tajemníka úřadu na zřízení pracovní pozice "Energetik města". 
 

V. rozhodla 
 

830  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Smažící 
pánev“ pro Centrální školní jídelnu Bílina je nabídka firmy Gastro-Walter, s. r. o., Pod 
Vrchem 68, 405 05 Děčín. 
 
831  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci: „Dokončení 
digitalizace MKDS Bílina“ je nabídka uchazeče KASYJA Petr Janouch Dobrovíz. Na druhém 
místě se umístila nabídka uchazeče Petr Hunčovský, Unhošť. 
 
832  
Vypsat výběrové řízení dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Projektová dokumentace (PD), Odborné 
učebny a bezbariérové řešení základních škol ZŠ Aléská, ZŠ Lidická, ZŠ Za Chlumem“. 
 
833  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Přípravné 
stavební práce pro montáž nafukovací přetlakové haly na tenisových kurtech Bílina, 
Kyselka“. 
 

VI. jmenuje 
 

834  
Pana Ing. Oldřicha Lukeše do funkce „Vedoucí odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí“, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) § 102 
odst. 2 písm. g), na návrh tajemníka městského úřadu, s účinností od 01.09.2016. 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 

835  
Rozpočtovou změnu č. 136/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
ve výši 400.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a organizací Fotbalový klub 
Bílina jako příjemcem na zajištění nákladů spojených s účastí týmu „A mužstva dospělých“ 
v soutěži krajského přeboru v roce 2016. Bude hrazeno z přebytku hospodaření. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
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836  
Rozpočtovou změnu č. 137/2016 – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České 
republiky z Programu prevence kriminality na rok 2016 ve výši 105.000 Kč na zajištění 
víkendových pobytů a tábora OSPOD. 
 
837  
Rozpočtovou změnu č. 138/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve 
výši 400.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a organizací SK HC Draci Bílina 
jako příjemcem na náklady spojené s účastí v II. Národní hokejové lize v roce 2016. Bude 
hrazeno z přebytku hospodaření. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 

838  
Rozpočtovou změnu č. 139/2016 – přijetí dotace ve výši 346.000 Kč a přesun finančních 
prostředků v rámci schváleného rozpočtu městské policie ve výši 69.000 Kč na realizaci 
projektu „Asistent prevence kriminality“ z programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra 
ČR 2016. 
 
839  
Rozpočtovou změnu č. 149/2016 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a společností Severočeské doly, a. s., jako dárcem. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí finančního daru v celkové výši 1.750.000 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
840  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Romana Beníška ve výši 102.150 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
841  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Aloise Doležela ve výši 55.035 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
842  
Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Bílina, jako příjemcem dotace 
a Euroregionem Krušnohoří, jako poskytovatelem na projekt „Partnerství bez bariér věku i 
národnosti“ ve výši 7.216,55 EUR. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 

843  
Informaci finančního odboru o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2016. 
 
844  
Informaci odboru dotací a projektů o možnosti čerpání dotace na odkup objektu v ul. Sídliště 
Za Chlumem čp. 815 – Teplárny Za Chlumem od společnosti ČEZ Teplárenská, a. s.  
 
845  
Informaci ředitele městské policie o odstoupení zájemce od koupě ojetého motorového 
vozidla Citroen HYMERMOBIL E510 a doporučuje pověřit ředitele městské policie nabízet 
ojeté motorové vozidlo Citroen HYMERMOBIL E510 prostřednictvím inzertních serverů 
a autobazarů za cenu stanovenou zastupitelstvem města usnesením č. 56 z 14.04.2016, 
usnesení č. 56 (220.000 Kč). Rada města zároveň doporučuje zrušit usnesení č. 130 
z 23.06.2016, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako 
prodávajícím a panem Milanem Razimem, bytem Louny, jako kupujícím. 
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IX. bere na vědomí 
 

846  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů MěÚ Bílina za období leden-červen 2016. 
 
847  
Pozvání starosty polského města Jaraczewo, pana Dariusze Strugala, k návštěvě města 
v termínu 19.08.–22.08.2016 na dožínky. 
 
848  
Splnění usnesení rady města č. 774 z 19.07.2016, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zajistit úpravu směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina. 
 
849  
Informaci oddělení životního prostředí o zamítnutí žádosti Moniky Martínkové a Zbyňka 
Martínka o prořez platanu javorolistého v parku u Husitské bašty. 
 
850  
Zprávu 1. místostarostky města ze zahraniční služební cesty do slovenského partnerského 
města Stropkov, která se uskutečnila v termínu od 04.08. do 08.08.2016. 
 
 

X. stahuje z programu 
 
851  
Materiál č. 760 – žádost o schválení rozpočtové změny č. 145/2016 s tím, že materiál bude 
předložen do dalšího jednání rady města. 
 
852  
Materiál č. 797 – návrh na uzavření dohody o technickém zhodnocení mezi městem Bílina a 
Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina – rekonstrukce stanice LDN C s tím, že 
materiál bude předložen do jednání valné hromady společnosti. 
 

853  
Materiál č. 802 – žádost o schválení rozpočtové změny č. 132/2016 s tím, že materiál bude 
předložen do dalšího jednání rady města. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r.   
starosta města 

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

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


