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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  1100..  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  vv  rrooccee  22000088,,    

kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  ddnnee  1111..  pprroossiinnccee  22000088  
 
Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: 

usnesení číslo ze dne uloženo termín splnění 

300 11. 12. 2008 tajemník 12. 02.  
301 11. 12. 2008 tajemník 12. 02.  
302 11. 12. 2008 tajemník 12. 02.  
303 11. 12. 2008 tajemník 12. 02. 
272 07. 12. 2006 tajemník trvalý (12. 02.) 
57 26. 04. 2007 starosta trvalý 
58 26. 04. 2007 tajemník trvalý 

 

 
 
 

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

II..  uukkllááddáá  

  

300   
Tajemníkovi městského úřadu připravit do příštího zasedání zastupitelstva města materiál na 

zanechání nebo zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 12/2007 o umisťování a době 

provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu města Bílina.  Termín 12. 2. 2009 

 

301  

Tajemníkovi městského úřadu zajistit vytvoření portálu na internetových stránkách města 

Bíliny, na kterém budou shromaţďovány veškeré materiály předkládané do jednání rady 

města a tento portál zabezpečeným způsobem zpřístupnit pro potřeby zastupitelů města. 

          Termín 12. 2. 2009  

302  

Tajemníkovi městského úřadu zajistit pořizování audiozáznamů z jednání rady města a za 

podmínek uvedených v jednacím řádu rady města umoţnit přehrávání těchto audiozáznamů 

pro potřeby zastupitelů města. Zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu pořízené 

audiozáznamy řádně archivovat.      Termín 12. 2. 2009  

 

303  

Tajemníkovi městského úřadu připravit a radě města předloţit návrh úprav jednacího řádu 

rady města, kterým bude definován způsob pořizování a přehrávání audiozáznamů z jednání 

rady města, pro potřeby zastupitelů města.     Termín 12. 2. 2009  

 

 

 

 

 



Usnesení ZM ze dne 11. prosince 2008  2 
 

 

IIII..  rreevvookkuujjee  

  

330044    
Část usnesení zastupitelstva města č. 265 ze dne 23. 10. 2008, kterým bylo schváleno 

doplnění kupní smlouvy při prodeji podílů v čp. 752, 753, 754, 755 a 756 Za Chlumem, 

Teplické předměstí a parcely č. 1638 k. ú. Bílina, o předkupní právo pro město Bílina, za 

stejných podmínek jako při prvním prodeji, a to po dobu 10 let. Ostatní podmínky prodeje se 

nemění, viz usnesení č. 307. 

 

305  

Usnesení zastupitelstva města č. 84 ze dne 17. 4. 2008, kterým bylo schváleno zajištění 

plynulého předfinancování projektu „Sport a hry bez hranic!“, předkládaného v rámci 

programu ROP NUTS 2 Severozápad, prioritní osy 1, oblast podpory 1.2 „Podpora 

revitalizace a regenerace středních a malých měst“, z rozpočtu města, ve výši cca 

35 milionů Kč, viz usnesení č. 342.  

 

306  

Usnesení zastupitelstva města č. 85 ze dne 17. 4. 2008, kterým bylo schváleno plynulé 

předfinancování projektu „Rekonstrukce Mírového náměstí“, předkládaného v rámci 

programu ROP NUTS 2 Severozápad, prioritní osy 1, oblast podpory 1.2 „Podpora 

revitalizace a regenerace středních a malých měst“, z rozpočtu města, ve výši cca 60 mil. Kč, 

viz usnesení č. 343.   

 

  

IIIIII..  sscchhvvaalluujjee  

  

330077    
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 za podmínek schválených usnesením zastupitelstva města č. I/209 ze 

dne 4. září 2008 a č. V/265 ze dne 23. října 2008. Zároveň schvaluje doplnění kupní smlouvy 

o předkupní právo pro město Bílina, za stejných podmínek jako při prvním prodeji, a to po 

dobu 3 let.  

 

308  

Záměr prodeje části parcely č. 1117/2 o výměře cca 800 m
2
 k. ú. Bílina za kupní cenu 

180 Kč/m
2
 s tím, ţe si ţadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 

oddělení pozemku.    

 

309  

Záměr prodeje parcely č. 927/46 o výměře 22 m
2
 k. ú. Bílina, za kupní cenu 110 Kč/m

2
. 

 

310  

Záměr prodeje parcely č. 269/139 o výměře 57 m
2
 a parcely č. 341/23 o výměře 175 m

2
 obě 

k. ú. Bílina, za kupní cenu 180 Kč/m
2
. 
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311  

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 

obvyklou, která činí 2.750.000 Kč, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí.   

 

312  

Záměr prodeje budovy čp. 462 (objekt občanské vybavenosti), Teplické Předměstí, s parcelou 

č. 1191 o výměře 559 m
2
 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, která činí 1.800.000 Kč. 

 

313  

Záměr prodeje p. č. 2273 o výměře 2 893 m
2 

k. ú. Bílina, za kupní cenu 200 Kč/m,
2
 za účelem 

realizace záměru nového integrovaného projektu dopravy.  

 

314  

Prodej parcely č. 2220 o výměře 350 m
2
 a parcely č. 2225 o výměře 332 m

2
 obě k. ú. Bílina, 

za cenu 130 Kč/m
2
, tj. 88.660 Kč. Kupujícími jsou manţelé Josef a Helena Ţejdlíkovi, bytem 

v Bílině, Východní 882/18. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  

 

315  

Prodej parcely č. 1748/10  o výměře 13 m
2
 oddělené geometrickým plánem č. 2245-23/2008 

z parcely č. 1748/1 obě k. ú. Bílina, za kupní cenu Kč 120 Kč/m
2
, tj. 1.560 Kč. Kupujícím je 

pan Josef Horáček, bytem v Bílině, Vrchlického 216. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostu města.    

 

316  

Prodej 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
, tj. 55.250 Kč. Kupujícím je pan Koloman Gaţi, bytem v Bílině, 

Jiráskova 317. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.     

 

317  

Uzavření kupní smlouvy na výkup parcely č. 413/3 a parcely č. 414 obě k. ú. Bílina – Újezd 

za cenu dle znaleckého posudku 22.360 Kč, mezi Městem Bílinou jakou kupujícím a Státním 

statkem Jeneč, státní podnik, se sídlem v Jeneči, Karlovarská 7, jako prodávajícím. Zároveň 

souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem kupní smlouvy pověřuje 

starostu města.    

 

318  

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene spočívající ve strpění 

umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (nový kabel NN, PSR 4 a PPS). 

Předmětem smlouvy je umístění věcného břemene na část parcely č. 1951, 1961/5 a 1957/1 

vše k. ú. Bílina v předpokládaném rozsahu 70 m
2
. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.  

Smlouva se uzavírá mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene a Městem Bílinou 

jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene.  Zároveň souhlasí s podmínkami v této 

smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   

 

319  

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene spočívající ve strpění 

umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (nový kabel NN a rozpojovací 

skříň). Předmětem smlouvy je umístění věcného břemene na část parcely č. 12/1 a 12/6 obě 
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k. ú. Bílina v předpokládaném rozsahu 21 m
2
. Finanční náhrada bude stanovena Vlastní 

smlouvou v předpokládané výši 1 000 Kč.  Smlouva se uzavírá mezi společností ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako stranou budoucí 

oprávněnou z věcného břemene, ŘSD ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou 

Správou Chomutov, se sídlem v Chomutově, Kochova 3975 jako zřizovatelem věcného 

břemene a Městem Bílinou jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene.  Zároveň 

souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 

města.   

 

320  

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene spočívající ve strpění 

umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (přeloţení části trasy stávajícího 

kabelu VN do trasy mimo objekt nově budované okruţní křiţovatky). Předmětem smlouvy je 

umístění věcného břemene na část parcely č. 1727/25, 1727/82, 1186/2, 12/12 a 13/2 vše k. ú. 

Bílina v předpokládaném rozsahu 77 m
2
. Finanční náhrada bude stanovena Vlastní smlouvou 

v předpokládané výši 2.900 Kč (bez DPH 19 %).  Smlouva se uzavírá mezi společností ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako stranou budoucí 

oprávněnou z věcného břemene a Městem Bílinou, jako stranou budoucí povinnou z věcného 

břemene.  Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostu města.   

 

321  

Rozpočtovou změnu č. 167/2008 – přijetí dotace od Státního fondu ţivotního prostředí ČR na 

obnovu lázeňského parku, ve výši 1.740.837 Kč.  

 

322  

Rozpočtovou změnu č. 168/2008 – přijetí dotace na financování III. etapy komunitního 

plánování, ve výši 453.195 Kč.  

 

323  

Rozpočtovou změnu č. 171/2008 – přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí 

a investic v kapitole 77, v celkové výši 963.000 Kč. 

 

324  

Rozpočtovou změnu č. 172/2008 – přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí 

a investic v kapitole 07, v celkové výši 997.000 Kč.  

 

325  

Rozpočtovou změnu č. 178/2008 – navýšení rozpočtu finančního odboru na vloţení vkladu do 

základního kapitálu do společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., ve výši 

200.000 Kč.  

 

326  

Rozpočtovou změnu č. 179/2008 – přijetí dotace na dávky sociální péče – příspěvky v hmotné 

nouzi a příspěvky pro zdravotně postiţené, ve výši 6.650.000 Kč. 

 

327  

Rozpočtovou změnu č. 180/2008 – přijetí dotace na dávky sociální péče – příspěvek na péči, 

ve výši 7.152.000 Kč. 
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328  

Rozpočtovou změnu č. 181/2008 - navýšení rozpočtu stavebního úřadu na úhradu daně 

z převodu nemovitostí, ve výši 150 000 Kč.  

 

329  

Rozpočtovou změnu č. 185/2008 – příspěvek o. p. s. Bílinské lázně na činnost, ve výši 

100 000 Kč.  

 

330  

Rozpočtovou změnu č. 189/2008 – přijetí finančních prostředků na věcné vybavení Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů města Bíliny, ve výši 36.094 Kč.  

 

331  

Převod pozemku č. 826/2 o výměře 3 512 m
2
 k. ú. Bílina – Újezd na základě zákona ČNR 

č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. 

Podpisem Souhlasného prohlášení mezi Státním statkem Jeneč, s. p., Karlovarská 7, Jeneč 

jako převodcem a Městem Bílinou jako nabyvatelem pověřuje starostu města. 

 

332  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách poskytnutí návratné bezúročné půjčky 

uzavřené dne 17. 4. 2008 mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o. 

Předmětem dodatku je prodlouţení termínu splatnosti poskytnuté půjčky ve výši 4 mil. Kč, 

a to do 30. dubna 2009. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  

 

333  

Uzavření směnné smlouvy mezi Městem Bílinou a společností Severočeské doly a. s., se 

sídlem v Chomutově, Boţeny Němcové 5359. Předmětem směny jsou pozemky v k. ú. Bílina 

p. č. 160/54 o výměře 51 m
2
, v k. ú. Chudeřice u Bíliny p. č. 251/17 o výměře 35 m

2
, v k. ú. 

Jenišův Újezd p. č. 328/11 o výměře 511 m
2
, p. č. 350/18 o výměře 11.874 m

2
, p. č. 350/19 

o výměře 1.864 m
2
, p. č. 372/7 o výměře 15.192 m

2
, p. č. 372/18 o výměře 498 m

2
, p. č. 439/6 

o výměře 350 m
2
, p. č. 559 o výměře 3.208 m

2
, p. č. 949 o výměře 3.615 m

2
, p. č. 1242/1 

o výměře 4.763 m
2
, p. č. 1278/1 o výměře 1.414 m

2
, p. č. 1278/3 o výměře 40 m

2
, p. č. 1278/6 

o výměře 94 m
2
, p. č. 1278/7 o výměře 13.464 m

2
, p. č. 1279 o výměře 423 m

2
, p. č. 1280/2 

o výměře 1.847 m
2
, p. č. 1282/5 o výměře 45 m

2
, p. č. 1283/10 o výměře 68 m

2
, k. ú. 

Břeţánky p. č. 346/3 o výměře 37 m
2
, p. č. 346/4 o výměře 520 m

2
, p. č. 346/5 o výměře 

112 m
2
, p. č. 361/9 o výměře 160 m

2
, p. č. 361/10 o výměře 235 m

2
, p. č. 361/11 o výměře 

344 m
2
. Hodnota pozemků Města Bíliny převyšuje hodnotu pozemků společnosti Severočeské 

doly a. s. o částku ve výši 7.893.540 Kč. Zároveň souhlasí s podmínkami uvedenými ve 

smlouvě.  Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu města.   

 

334  

Návrh a pravidla rozpočtového provizoria města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 

2009, v této výši: 

Celkové příjmy ve výši:           214.603.000 Kč 

Financování ve výši:                  64.137.000 Kč 

Celkové výdaje ve výši:           278.740.000 Kč 

a to pod podmínkou, ţe budou hrazeny pouze mandatorní výdaje. 
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335  

Dodatek č. 2/2008 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské technické sluţby 

Bílina, s platností od 1. ledna 2009. 

 

336  

Záměr účasti města v Programu terénní práce v roce 2009 a zároveň schvaluje podání ţádosti 

o účelovou dotaci se spoluúčastí města s tím, ţe konkrétní částka bude upřesněna v návrhu 

rozpočtu města na rok 2009.  

 

337  

Uzavření smlouvy mezi městem a Bílina a Dopravním podnikem Ústeckého kraje, a. s., 

o zajištění městské hromadné dopravy osob na rok 2009. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 

města.  

 

338  

Termíny konání veřejných zasedání Zastupitelstva města Bíliny v roce 2009: 

únor   12.     

duben   23.     

červen   25.     

září  3. 

říjen  22. 

prosinec 10. 

 

339  

Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 15. října do 20. listopadu 2008. 

 

340  

Záměr Liberální reformní strany (LiRA), občanského sdruţení Bílina 2006, Občanského 

sdruţení na ochranu a podporu historických, kulturních památek a ochranu městské zeleně 

v Bílině a okolí, a občanského sdruţení Bořeň na rekonstrukci střechy pivovaru a zabezpečení 

objektu. Přípravou celé akce a zpracováním projektové ţádosti pověřuje lázeňskou komisi.  

 

341  

Program podpory sociálního začleňování ve městě Bílina, s úpravou bodu 5, celkový finanční 

objem grantového schématu, který bude znít: „částka schválená pro kaţdý kalendářní rok 

rozhodnutím zastupitelstva města“, s účinností od 1. ledna 2009. 

 

342  

Vyčlenit pro rok 2009 částku 500 tisíc Kč na Program podpory sociálního začleňování ve 

městě Bílina. 

 

343  

Podání ţádosti do programu ROP NUTS Severozápad a předfinancování investiční akce 

„Sport a hry bez hranic“ v celkové výši cca. 36,5 mil. Kč s tím, ţe město Bílina má 

k dispozici částku ve výši 7,5 % z celkových uznatelných nákladů (cca. 2.74 mil Kč) na 

dofinancování akce. 

 

344  

Podání ţádosti do programu ROP NUTS 2 Severozápad a předfinancování investiční akce 

„Rekonstrukce Mírového náměstí“, v celkové výši cca 61 mil. Kč s tím, ţe město Bílina má  
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 k dispozici částku ve výši 7,5 % z celkových uznatelných nákladů (cca 4 mil Kč) na 

dofinancování akce po jejím proplacení a má ve svém rozpočtu částku ve výši 7,5 mil. Kč na 

uhrazení případných neuznatelných nákladů (stavebně historický průzkum). 

  

VVII..  ssoouuhhllaassíí  

  

346   
Se zřízením přípravné třídy v Základní škole, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková 

organizace, od 1. září 2009.  

 

 

VV..  ddooppoorruuččuujjee  

  

347   
Tajemníkovi městského úřadu vyplatit odměnu vedoucím odborů a ostatním zaměstnancům 

městského úřadu, přítomným do konce tohoto zasedání zastupitelstva města. 

  

VVII..  zzaammííttáá  

  

348   
Ţádost pana Ferdinanda Spielera o udělení výjimky při koupi podílu v bytovém domě 

Za Chlumem čp. 752 - 756 a parcely č. 1638 k. ú. Bílina, z majetku města Bíliny, do 

podílového spoluvlastnictví.  

 

349   
Ţádost pana Romana Havíře o prodej části parcely č. 1977/1 o výměře cca 240 m

2 
v k. ú. 

Bílina.  

 

350  

Ţádost pana Jaromíra Drdy o prodej parcely č. 2190/23 o výměře 158 m
2
 a části parcely 

č. 2190/11 o výměře cca 420 m
2
, obě k. ú. Bílina. 

 

351  

Ţádost paní Ivany Dunkové o prominutí poplatku z prodlení za opoţděně uhrazené dluţné 

nájemné, na základě usnesení zastupitelstva města č. I/7 ze dne 31. ledna 2002 a č. II/30 ze 

dne 15. února 2008.  

 

352  

Nabídku společnosti deredes, s. r. o., czech republic, Praha, na pořádání besed se spoluobčany 

na téma zadluţenost. 

 

353  

Nabídku společnosti deredes, s. r. o., czech republic, Praha, na vymáhání, případně odkup 

některých pohledávek. 
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354  

Ţádost Oblastní charity Most, Střediska azylového bydlení Osek, o poskytnutí finančního 

příspěvku na provoz azylových domů.  

 

 

VVIIII..  rruuššíí  

  

335555    
Usnesení zastupitelstva města č. 63, kterým bylo radě města uloţeno předloţit členům 

zastupitelstva města koncepci rozvoje Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o.  

  

  

VVIIIIII..  nneezzaauujjaalloo  ssttaannoovviisskkoo  

  
 

356  

K udělení pamětní medaile města Bíliny Ing. Jaroslavě Mrázové. 

 

357  

K poskytnutí finanční odměny starostovi a místostarostovi města.  

 

 

IIXX..  pprroojjeeddnnaalloo  

  

335588    
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 3. prosince 2008, v bodech 1 – 13. 

 

  

XX..  bbeerree  nnaa  vvěěddoommíí  

  

335599    
Plnění trvalého usnesení č. 272/2006, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloţeno 

předkládat na kaţdém zasedání zastupitelstva města přehled podaných ţádostí o dotační tituly 

a jejich úspěšnost.  

 

360  

Splnění usnesení zastupitelstva města č. 257 ze dne 23. října 2008, kterým bylo 

místostarostovi města uloţeno svolat schůzku zástupců politických klubů ohledně obecně 

závazné vyhlášky města č. 12/2007 o umisťování a době provozu výherních hracích přístrojů 

v územním obvodu města Bílina a výsledky jednání sdělit členům zastupitelstva města na 

prosincovém zasedání zastupitelstva města.  
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361  

Splnění usnesení zastupitelstva města č. 258 ze dne 23. října 2008, kterým bylo tajemníkovi 

městského úřadu uloţeno zajistit vypsání výběrového řízení na vybudování výtahů a na 

výměnu oken do částky 5 milionů Kč v domech se soustředěnou pečovatelskou sluţbou.  

 

362  

Informaci vedoucí finančního odboru o hospodaření města, jeho zařízení a řízených 

organizací za III. čtvrtletí roku 2008.  

 

363  

Dopis Ing. Jana Záhoře k poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2009.   

 

364  

Přehled čerpání neinvestiční dotace na zajištění provozu Ambulantní pohotovostní péče za 

období červenec aţ září 2008.  

 

365  

Dopis občanského sdruţení Bořeň ohledně zprůjezdnění Seifertovy ulice.  

 

366  

Přehled ordinací a zdravotnických provozů zajišťovaných vlastními zaměstnanci 

a soukromými zdravotnickými subjekty v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., 

předloţený ředitelem, MUDr. Josefem Chudáčkem.   

 

367  

Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 19. listopadu 2008 a ze dne 3. prosince 2008. 

 

368  

Ţádost společnosti IRENGEN, s. r. o., Teplice, o prodej areálu Lázní Bílina Kyselka.  

 

 

 

XXII..  ssttaahhuujjee  zz  pprrooggrraammuu  

  

336699    
Ţádost pana Františka Lehkého o prodej části parcely č. 1683/96 o výměře cca 5 300 m

2
 k. ú. 

Bílina. 

 

370  

Ţádost pana Miroslava Němce, paní Dagmar Lorenzové a manţelů Karla a Jaroslavy 

Pravečkových o prodej části parcely č. 1727/91 k. ú. Bílina. 

 

371  

Prodej objektu bez čp./če s parcelou č. 1729/2 o výměře 43 m
2
 v k. ú. Bílina. 

 

372  

Materiál č. 622 – nabídku na prodej pozemků č. 393/2 o výměře 11 886 m
2
, p. č. 394/3 

o výměře 209 m
2
, p. č. 398/2 o výměře 19 283 m

2
, p. č. 407/4 o výměře 3 206 m

2
 a p. č. 407/5 

o výměře 49 485 m
2
 vše k. ú. Bílina.   
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373  

Ţádost pana Jana Trojovského a pana Darina Görnera o udělení výjimky na provoz výherních 

hracích přístrojů z obecně závazné vyhlášky č. 12/2007 o umisťování a době provozu 

výherních hracích přístrojů v územním obvodu města Bílina, v provozovně TIP SPORT BAR 

– HERNA, ul. Za Chlumem 896.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Roman Šebek    Josef Horáček 

                         místostarosta města               starosta města     

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

paní MUDr. Miloslava Prejzová    _________________________ 

 

 

 

paní Naděžda Maurerová     _________________________ 

 

 

 

  
 

 


