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Z  A  S  T  U  P  I  T  E  L  S  T  V  O    M  Ě  S  T  A    B  Í  L  I  N  Y  
 

UUssnneesseenníí  zz  55..  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  vv  rrooccee  22000099,,    

kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  ddnnee  2255..  ččeerrvvnnaa  22000099  

 
Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: 

usnesení číslo ze dne uloženo termín splnění 

57 26. 04. 2007 starosta trvalý 
58 26. 04. 2007 tajemník trvalý 

139 25. 06. 2009 tajemník trvalý 
140 25. 06. 2009 tajemník 03. 09. 2009 
272 07. 06. 2009 Tajemník trvalý 

    
    

 

 
 

ZZ  AA  SS  TT  UU  PP  II  TT  EE  LL  SS  TT  VV  OO      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 

 

II..  rreevvookkuujjee  
  
135   
Část usnesení zastupitelstva města č. 316 ze dne 11. prosince 2008, kterým byl schválen 

prodej parcely č. 32/3 o výměře 75 m
2
 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 250 Kč/m

2
, 

tj. 18.750 Kč. Kupujícím byl pan Koloman Gaţi, bytem v Bílině, Jiráskova 317. Podpisem 

kupní smlouvy byl pověřen starosta města, viz usnesení č. 143 a 144.     

  
136   
Usnesení zastupitelstva města č. 15 ze dne 12. února 2009, kterým byl schválen záměr prodeje 

parcely č. 85/1 o výměře 577 m
2
 k. ú. Bílina, čp. 38, ul. Komenského, Bílina a budov bez 

čp/če stojících na části parcely č. 85/1 o výměře cca 220 m
2
 k. ú. Bílina, za cenu 2.500.000 Kč 

navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí, viz usnesení č. 153.     

  
137   
Usnesení zastupitelstva města č. 272 ze dne 7. prosince 2006, kterým bylo tajemníkovi 

městského úřadu uloţeno předkládat na kaţdém zasedání zastupitelstva města přehled 

podaných ţádostí o dotační tituly a jejich úspěšnost, viz usnesení č. 139. 

  
138   
Usnesení zastupitelstva města č. 263 ze dne 23. října 2008, kterým byl schválen záměr 

prodeje parcely č. 31 o výměře 146 m
2 

a parcely č. 32/7 o výměře 75 m
2 

obě k. ú. Bílina – 

Újezd za kupní cenu 250 Kč/m
2
. 
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IIII..  uukkllááddáá  
  
139   
Tajemníkovi městského úřadu předkládat zastupitelstvu města přehled podaných ţádostí 

o dotační tituly a jejich úspěšnost, a to za uplynulé kalendářní čtvrtletí. 

          Taj. - trvalý 

140   
Tajemníkovi městského úřadu zajistit kontrolu uzavřených smluv na zneškodňování 

komunálního odpadu fyzickými a právnickými osobami ve městě, dle zápisu o kontrole 

č. 6/2009, provedenou kontrolním výborem. 

          Taj. – 03. 09. 

  
IIIIII..  sscchhvvaalluujjee  

  
141   
Záměr prodeje části parcely č. 1683/96 o výměře cca 4 000 m

2
 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 

150 Kč/m
2
, dle zveřejněného záměru. 

  
142   
Záměr prodeje části parcely č. 637/1 o výměře cca 115 m

2
 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 

120 Kč/m
2
, s tím, ţe si ţadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 

oddělení pozemku.  

  
143   
Záměr prodeje parcely č. 29 o výměře 338 m

2
 a parcely č. 31 o výměře 146 m

2
 obě k. ú.  

Bílina – Újezd za kupní cenu 10 Kč/m
2
.   

 

144  

Záměr prodeje parcely č. 32/3 o výměře 75 m
2
 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 10 Kč/m

2
.   

 

145  

Záměr prodeje části parcely č. 130/1 o výměře 9 m
2
 k. ú.  Bílina, za kupní cenu 250 Kč/m

2
 

s tím, ţe si ţadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení 

pozemku. 

 

146  

Záměr prodeje parcely č. 23/162 o výměře 23 m
2
 k. ú.  Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 

80 Kč/m
2
. 

 

147  

Záměr směny části parcely č. 2372/169 o celkové výměře cca 199 m
2
 k. ú.  Bílina s tím, ţe 

pokud se výměry směňovaných nemovitostí nebudou rovnat, rozdíl bude finančně dorovnán 

cenou 100 Kč/m
2
. 

 

148  

Prodej parcely č. 269/139  o výměře 57 m
2
 za kupní cenu 10.260 Kč, parcely č. 269/147 díl 

„a“ o výměře 9 m
2
 za kupní cenu 1.620 Kč a parcely č. 269/185 díl „b“ o výměře 669 m

2
 za 

kupní cenu 120.420 Kč, vše k. ú. Bílina dle geometrického plánu č. 2258-27/2009. 
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Kupujícími jsou manţelé Jiří a Ilona Jánošíkovi, bytem v Bílině, Zahradní 315. Podpisem 

kupní smlouvy pověřuje starostu města.    

 

149  

Prodej parcely č. 23/201 o výměře 22 m
2
 k. ú.  Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 80 Kč/m

2
, 

tj. 1.760 Kč. Kupujícími jsou manţelé Václav a Hana Lisovi, bytem Studentská 591, Bílina. 

Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  

 

150  

Prodej parcely č. 976/9 o výměře 2 m
2
 oddělení geometrickým plánem č. 2246-163/2008 

z parcely č. 976/1 vše k. ú.  Bílina, za kupní cenu 250 Kč/m
2
, tj. 500 Kč. Kupujícím je Ing. 

Ján Mikula, bytem v Teplicích, Slovenská 2151. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 

města.  

 

151  

Uzavření smlouvy č. 40/09/4120 o bezúplatném převodu nemovitostí parcely p. č. 397/11 

o výměře 48 m
2
, p. č.  397/12  o výměře 49 m

2
, p. č.  397/14  o výměře 79 m

2
, p. č.  397/15  

o výměře 13 m
2
, p. č.  397/17  o výměře 49 m

2
 vše k. ú.  Bílina. Smlouva se uzavírá mezi 

Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem 

Rašínovo nábřeţí 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město jako „převodcem“ a Městem Bílinou 

jako „nabyvatelem“.  Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostu města.   

 

152  

Výkup pozemku p. č. 435 k. ú.  Bílina o výměře 967 m
2
 za cenu 5.200 Kč od Základní 

kynologické organizace č. 172, se sídlem v Bílině, Ţiţkovo Údolí 92/16. Podpisem kupní 

smlouvy pověřuje starostu města.  

 

153  

Opětovné zveřejnění záměru prodeje č. 85/1 o výměře 577 m
2
 k. ú.  Bílina, čp. 38, 

ul. Komenského, Bílina a budov bez čp/če stojících na parcele č. 85/1 k. ú.  Bílina za cenu 

2.200.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí.    

 

154  

Prodej bytové jednotky č. 234/001 o výměře 63,3 m
2
 v ul. Aléská čp. 234, Praţské Předměstí, 

Bílina za cenu 68.364 Kč (1.080 Kč/m
2
) včetně podílu na společných částech domu o 

velikosti 633/19320 paní Martině Erbenové, bytem Aléská 234, Bílina. 

 

155  

Příjmy města z uhrazených úroků půjčky Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., sloučit 

s nedočerpaným darem Severočeských dolů, a. s., Chomutov, a za celkovou částku 

248.697 Kč zakoupit lékařské přístroje a zařízení dle návrhu Hornické nemocnice 

s poliklinikou, s. r. o. Tyto přístroje pak smlouvou o výpůjčce dát do uţívání uvedeného 

zdravotnického zařízení.  

 

156  

Záměr uzavření smlouvy na pojištění majetku města pro rok 2010 a 2011 se stávajícími 

smluvními partnery – pojišťovnou Kooperativa, a. s., a Českou pojišťovnou, a. s., v rozsahu 

současných smluv s tím, ţe roční sleva bude činit 70.000 Kč.  

157  
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Uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Bílina a společností 

ČEZ, a. s., Praha v celkové výši 2.400.000 Kč za účelem:  

1. zřízení parkoviště v ul. Fügnerova u domu čp. 266 na Praţském Předměstí, v hodnotě 

1.300.000 Kč, 

2. výstavby dětského hřiště v areálu Mateřské školy v Čapkově ulici, Bílina, v hodnotě 

600.000 Kč, 

3. nákupu multifunkčního stroje na úpravu travnatých ploch ve městě, v hodnotě 

500.000 Kč. 

 

158  

Závěrečný účet města v souladu se zněním § 17 zákona 250/2000 Sb. odst. 7, písm. b) 

s výhradami a přijmout opatření k odstranění nedostatků.  

 

159  

Rozpočtovou změnu č. 61/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi 

městem Bílina a panem Janem Šámalem ve výši 200.000 Kč na rekonstrukci střechy 

„Husitské bašty“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 

160  

Rozpočtovou změnu č. 68/2009 – přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících 

s konáním voleb do Evropského parlamentu, ve výši 339.500 Kč.  

 

161  

Rozpočtovou změnu č. 69/2009 – přijetí účelové dotace na činnosti vykonávané obcemi 

s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ve výši 546.000 Kč.  

 

162  

Rozpočtovou změnu č. 70/2009 – navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu odboru 

nemovitostí a investic v kapitole 07, v celkové výši 1.587.000 Kč. 

 

163  

Rozpočtovou změnu č. 71/2009 – změnu zaúčtování v rámci rozpočtu odboru nemovitostí 

a investic z poloţky 5171 na 6121 – výměna oken a zateplení ZŠ Aléská, ve výši 19.224.000 

Kč. 

 

164  

Rozpočtovou změnu č. 72/2009 – změnu zaúčtování v rámci rozpočtu odboru nemovitostí 

a investic z poloţky 5171 na 6121 – výměna oken a zateplení ZŠ Za Chlumem ve výši 

17.860.000 Kč. 

 

165  

Rozpočtovou změnu č. 74/2009 – přijetí finančního daru od společnosti ČEZ, a. s., Praha 

v celkové výši 2.400.000 Kč, viz usnesení č. 157.  

 

166  

Rozpočtovou změnu č. 77/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 

a SK SIAD Bílina, ve výši 100.000 Kč na nákup osmi kompletních sad dresů pro mládeţnická 

druţstva. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   

 

167  
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Rozpočtovou změnu č. 82/2009 – navýšení rozpočtu Městských technických sluţeb Bílina pro 

rok 2009 ve výši 1.800.000 Kč přesunem z rozpočtu odboru nemovitostí a investic, na 

zakoupení dvouosého speciálního svozového vozu se zpevněnou vanou určeného pro svoz 

bioodpadu.  

 

168  

Rozpočtovou změnu č. 84/2009 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 

nemovitostí a investic v celkové výši 2.263.000 Kč na rekonstrukci strojovny zimního 

stadionu.   

 

169  

Rozpočtovou změnu č. 85/2009 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic z přebytku 

hospodaření roku 2008, ve výši 540.000 Kč na nákup mobilní sluţebny pro Městskou policii 

Bílina.  

 

170  

Rozpočtovou změnu č. 87/2009 – přijetí dotace od Ústeckého kraje z Programu prevence 

kriminality v Ústeckém kraji 2009 na projekt „Prázdninový příměstský tábor v Bílině“ ve výši 

194.000 Kč. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této neinvestiční dotace, 

uzavírané mezi městem Bílina a Ústeckým krajem. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 

města.  

 

171  

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách provozování ambulantní pohotovostní péče 

v Bílině mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o. Předmětem 

dodatku je úprava v článku III., odst. 4, bod 4.2. Text: Dotace je ve smyslu zákona 

č. 320/2001, o finanční veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona, 

bude nahrazen textem: Poskytnutá částka uvedená v odst. 3.1 smlouvy není veřejnou 

podporou, ale jedná se o tzv. závazek veřejné služby. Podpisem dodatku pověřuje starostu 

města.   

 

172  

Podání ţádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad opatření 1.2 

Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst na projekt s názvem „Sport a hry 

bez hranic“ s celkovými náklady ve výši 30 milionů Kč a schvaluje financování projektu ve 

výši 1.875.000 Kč, tj. 7,5 % celkových způsobilých výdajů a 5 milionů Kč na financování 

nezpůsobilých výdajů projektu. Zároveň schvaluje zajištění předfinancování projektu ve výši 

100 % celkových nákladů projektu, tj. 30 milionů Kč. Předfinancování projektu bude 

zajištěno z prostředků města.  

 

173  

Odpis nedobytné pohledávky za paní Zdenu Weissovou ve výši 31.660 Kč za nezaplacené 

dluţné nájemné. 

 

174  

Odpis nedobytné pohledávky za paní Vlastu Říhovou ve výši 28.658 Kč za nezaplacené 

dluţné nájemné. 

 

175  
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Odpis nedobytné pohledávky za pana Milana Ščuku ve výši 37.787 Kč za nezaplacené dluţné 

nájemné.  

 

176  

Podání ţádostí do Operačního programu ţivotního prostředí, oblast podpory 3.2. Realizace 

úspor energie a vyuţití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry a spolufinancování ve výši 

povinného podílu ţadatele na tyto projekty: 

a) Zateplení a výměna oken objektu MŠ Švabinského (starý objekt) 

b) Zateplení a výměna oken objektu MŠ Čapkova 

c) Zateplení a výměna oken objektu MŠ Za Chlumem 

d) Zateplení a výměna oken objektu MŠ Síbova 

e) Zateplení a výměna oken objektu MŠ Aléská  

 

177  

Záměr vybudování solárních elektráren na objektech Základních škol Za Chlumem a v ulici 

Aléská, dle předloţených studií.  

 

178  

Statut lázeňského místa Bílina, dle předloţeného návrhu. 

 

179  

Doplnění činnosti kontrolního výboru na rok 2009 o kontrolu č. 12 a 13/2009, dle návrhu 

předloţeného kontrolním výborem. 

 

 

IIVV..  nneesscchhvvaalluujjee  
  

180   
Prodej podílů, o které nemají nájemníci zájem v čp. 752, 753, 754, 755, 756, Za Chlumem, 

Teplické Předměstí, a parcely č. 1638 k. ú. Bílina, z majetku města Bíliny do podílového 

spoluvlastnictví dle Občanského zákoníku a trvá na ponechání výše uvedených podílů 

v majetku města. 

  

181   
Podání ţádosti o dotaci na rekonstrukci Ţidovského hřbitova do Nadace obětem holocaustu. 

  
  

VV..  zzaammííttáá  
  

182   
Ţádost pana Lubomíra Lásky o prodej části parcely č. 2214/2 o výměře cca 7 m

2
 k. ú. Bílina. 

  
183   
Ţádost pana Duc Le Dinha o prodej parcely č. 1636/320 o výměře 527 m

2
 k. ú.  Bílina. 

  
 

184  
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Ţádost pana Stanislava Bernáška o prodej parcely č. 1664/182 o výměře 15 166 m
2 

k. ú.  

Bílina.   

  
185   
Ţádost pana Libora Tannerta o prodej části parcely č. 12/1 o výměře cca 58 m

2
 k. ú.  Bílina.  

  
186   
Ţádost pana Vladislava Soukupa o prodej části parcely č. 1758/1 o výměře cca 250 m

2
 k. ú.  

Bílina. 

  
187   
Ţádost manţelů Miroslava a Jany Bomberovičových o prodej části parcely č. 27/1 o výměře 

cca 200 m
2
 k. ú.  Bílina – Újezd. 

  
188   
Ţádost nájemců nebytových prostor v budově čp. 38, ul. Komenského, Bílina o pozastavení 

prodeje parcely č. 85/1 o výměře 577 m
2
 k. ú.  Bílina, čp. 38, ul. Komenského, Bílina a budov 

bez čp/če stojících na parcele č. 85/1 k. ú.  Bílina. 

  
189   
Ţádost paní Heleny Lázové o odkoupení  podílu na budově budově čp. 754 v Sídlišti Za 

Chlumem, Teplické Předměstí, Bílina spolu s parcelou č. 1638 k.ú. Bílina o velikosti 

360/61200 odpovídající bytové jednotce č. 754/004. 

  
  

VVII..  rroozzhhooddlloo  
  

190   
Netrvat na splnění podmínky v odst. c) ceny podílů musí být uhrazeny a kupní smlouvy 

uzavřeny do 60 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem v usnesení zastupitelstva města 

č. 210 ze dne 4. září 2008, kterým byl schválen záměr prodeje podílů v čp. 752, 753, 754, 

755, 756, Za Chlumem, Teplické Předměstí, a parcely č. 1638 k. ú. Bílina, z majetku Města 

Bíliny do podílového spoluvlastnictví dle Občanského zákoníku a rozhodlo posunout termín 

úhrady cen podílů, a tím i podpisu kupní smlouvy na 90 dní od schválení prodeje 

zastupitelstvem, tj. do 22. července 2009. 

  
  

VVIIII..  ooddvvoolláávváá  
  

191   
Pana Františka Krejčího (KSČM) z funkce člena kontrolního výboru. 

 

 

 

VVIIIIII..  jjmmeennuujjee  
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192   
Pana Zbyňka Vílu (KSČM) členem kontrolního výboru. 

  
  

IIXX..  pprroojjeeddnnaalloo  
  

193   
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17. června 2009, v bodech 1 – 20.  

  
  

XX..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  
  

194   
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města – pana Oldřicha Bubeníčka, paní Jitky 

Brejníkové a pana Václava Mojţiše s tím, ţe na jednotlivé dotazy byla podána ústní odpověď.   

  

195   
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 65 ze dne 23. dubna 2009, kterým bylo tajemníkovi 

městského úřadu uloţeno zveřejnit záměr vyuţití pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 

4 000 m
2
 k. ú.  Bílina na úřední desce a internetovém portálu, viz usnesení č. 141.  

 

196  

Informace technického dozoru investora, projektanta stavby a dodavatele stavby o stavu akce 

„Lávka přes řeku Bílinu a silnici I/13“ s tím, ţe se v měsíci červenci uskuteční zastupitelstvo 

města v mimořádném termínu k tomuto bodu.  

 

197  

Informaci finančního odboru o hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za 

I. čtvrtletí roku 2009.  

  

198   
Splnění usnesení č. 3, ze dne 12. února 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 

uloţeno připravit dodatek č. 1 ke smlouvě se společností ČSOB, Asset Management, a. s. 

Předmětem dodatku měla být postupná likvidace dluhopisů dle jejich splatnosti a tedy 

postupné ukončení smlouvy o obhospodařování finančních prostředků města. Zároveň 

pověřuje starostu města podpisem ţádosti o výběry v hotovosti z portfolia pod správou 

ČSOB, Asset Management, a. s.  

  

199   
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 67, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 

uloţeno předloţit radě města ke schválení vypsání výběrového řízení na nákup mobilní 

sluţebny, dle potřeb Městské policie Bílina s tím, ţe rada města rozhodla zadat zakázku 

malého rozsahu na akci „Nákup mobilní sluţebny Hymer E510“, jako specializovanou.  

 

200   
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Plnění trvalého usnesení č. 272 ze dne 7. prosince 2006, kterým je tajemníkovi městského 

úřadu uloţeno předkládat na kaţdém zasedání zastupitelstva města přehled podaných ţádostí 

o dotační tituly a jejich úspěšnost. 

 

201  

Přehled realizovaných staveb domovů důchodců a domovů pro seniory v rámci České 

republiky od roku 2000, předloţený odborem nemovitostí a investic a pověřuje starostu 

města, místostarostu města, pana MUDr. Jaroslava Čermáka, pana Václava Šlamboru, paní 

Naděţdu Maurerovou, paní MUDr. Miloslavu Prejzovou, paní MUDr. Helenu Oulehle 

Mikoláškovou pana Bubeníčka Oldřicha, Ing. Richarda Hazdru a pana Pavla Ryjáčka 

výběrem vhodných objektů pro město a zjištěním moţností a podmínek odkoupení 

vytipovaných projektů. Výsledky budou sděleny členům zastupitelstva města na zářijovém 

zasedání.  

 

202  

Ţádost občanů města Bíliny týkající se úpravy plochy dětského hřiště v Sídlišti u nového 

nádraţí.  

  

203   
Informaci ředitele Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., o ukončení provozu dětské 

lékařské pohotovostní sluţby v Bílině, od 1. 7. 2009.  

  

204   
Informaci odboru sociálních věcí a zdravotnictví o zahájení výkonu veřejné sluţby od 

1. června 2009.  

  

205   
Zápis z kontrolního výboru ze dne 27. května a 17. června 2009. 

 

  
XXII..  rruuššíí  

  
206   
Část usnesení zastupitelstva města č. 316 ze dne 11. prosince 2008, kterým byl schválen 

prodej parcely č. 31 o výměře 146 m
2
 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 250 Kč/m

2
, tj. 36.500 

Kč. Kupujícím byl pan Koloman Gaţi, bytem v Bílině, Jiráskova 317. Podpisem kupní 

smlouvy byl pověřen starosta města.     

  

207   
Usnesení zastupitelstva města č. 66 ze dne 23. dubna 2009, kterým bylo tajemníkovi 

městského úřadu uloţeno zajistit statický posudek na stavbu čp. 713 umístněnou na pozemku 

p. č. 1727/50 k. ú.  Bílina a zároveň zajistit stanovisko Hasičského záchranného sboru Bílina 

a společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., k moţnosti výstavby garáţí ve druhém nad podlaţí 

objektu čp. 713, Teplické Předměstí, Bílina, vzhledem k nesouhlasu společnosti ČEZ 

Teplárenská, a. s., s výstavbou garáţí v tomto objektu.  
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XXIIII..  ssttaahhuujjee  zz  pprrooggrraammuu  
  

208   
Nabídku Exekutorského úřadu Plzeň–jih na účast v draţbě o nemovitosti - objekt jiné stavby 

bez čp/če na pozemku p. č. 770/2 k. ú. Bílina a pozemky p. č. 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 

2239 vše k. ú. Bílina. 

 

209  

Mat. č. 378 – zrušení obecně prospěšné společnosti Muzeum, o. p. s., Bílina. 

 

 

 

XXIIIIII..  nneezzaauujjaalloo  ssttaannoovviisskkoo  
  

210   
K ponechání obecně závazné vyhlášky č. 12/2007 o umísťování a době provozu výherních 

hracích přístrojů v územním obvodu města Bílina a obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, 

kterou se upravuje OZV č. 12/2007, v platnosti a k ţádosti pana Františka Lehkého o udělení 

výjimky z těchto obecně závazných vyhlášek.  

  

211   
K vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 o stanovení místního koeficientu daně 

z nemovitosti. 

  

212   
K materiálu č. 295 – Úprava v Programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina. 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

MUDr. Prejzová Miloslava   _________________________ 

 

 

Václav Mojţiš     _________________________ 

 

 

 

 

 

 

  Roman Šebek    Josef Horáček 

                   místostarosta města   starosta města 


