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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 10. schůze v roce 2019, 
konané 18. června 2019 

 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
1061 ONI   05.03. 
1071 ONI   23.04. 
125 ONI   23.04. 
127 ONI   23.04. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 

259  Taj   23.04. 
123 KKCR   30.06. 
373 ONI   31.08. 
751 Taj   16.07. 
753 OŠKaS  16.07. 
752 ONI   17.09. 

 

Splněné usnesení: 124, 639, 895 
 

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

1376 MěP  kontroly v sídlišti Za Chlumem – injekční stříkačky 

1377 Taj. (OSVaZ)  kontroly bytů 

763  MTSB  kontrola technického stavu dopravního značení 

128 MěP  kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská 
 

 
 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. ukládá 
 
 

751  

Tajemníkovi městského úřadu předložit do dalšího jednání rady města návrh smlouvy se 

společností BDO Advisory, s. r. o. na zpracování ekonomicko–právní analýzy dalšího 

možného využití lázeňských budov a areálu v Bílině na Kyselce. 

Taj – 16.07. 

 

752  

Vedoucí odboru nemovitostí a investic připravit podkladové materiály, na základě kterých by 

zastupitelstvo města zvážilo zařazení rekonstrukce vzduchotechniky a rekonstrukce zázemí 

městského divadla do plánu investic roku 2020.  

ONI – 17.09. 
753  

Vedoucí odboru školství, kultury a sportu zpracovat upozornění pro provozovatele 

občerstvení na dodržování příslušných ustanovení příkazní smlouvy, jejímž předmětem je 

zajištění občerstvení v zařízeních provozovaných Kulturním centrem Bílina.  

OŠKaS – 16.07. 

 

 

II. schvaluje 
 

754  

Rozpočtové opatření č. 79/2019 – přijetí dotace ve výši 124.000 Kč z programu Podpora 

prevence kriminality na projekt „Bílina – Víkendové pobyty OSPOD“. 
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755  

Rozpočtové opatření č. 80/2019 – přijetí účelové neinvestiční dotace na konání voleb 

do Evropského parlamentu v celkové výši 450.000 Kč. 

756  

Rozpočtové opatření č. 82/2019 – využití rezervy na projektové dokumentace v kapitole 77 

odboru nemovitostí a investic v celkové výši 500.000 Kč na jednotlivé projektové 

dokumentace:  

a) Rekonstrukce fasády, střešního pláště a výměna oken ZUŠ,  

b) Architektonická studie – Správní objekt tenisových kurtů, 

c) Podzemní kontejnery na TKO – Bílina.  

 

757  

Rozpočtové opatření č. 83/2019 – navýšení finančních prostředků rozpočtu Základní školy 

Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 35.000 Kč 

na uskutečněný výjezd do školy v přírodě, který se uskutečnil v termínu 27.04.–05.05.2019 

na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě 

a lyžařské výcviky.  

 

758  

Rozpočtové opatření č. 84/2019 – navýšení rozpočtu organizační složce města Kulturní 

centrum Bílina dle žádosti vedoucí kulturního centra o částku ve výši 350.000 Kč na Den 

horníků, který se koná 07.09.2019 a uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních 

službách mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Severočeskými doly, a. s. Chomutov, 

jako objednatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

759  

Rozpočtové opatření č. 85/2019 a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 

městem Bílina jako poskytovatelem a mysliveckým sdružením MS Bořeň Bílina, z. s., jako 

příjemcem ve výši 10.000 Kč na nákup materiálu k zajištění přednášek o myslivosti 

pro mateřské a základní školy v roce 2019, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

760  

Rozpočtové opatření č. 87/2019 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o 30.000 Kč přijetím finančních prostředků za prezentaci obchodního jména Severočeské 

doly, a. s., Chomutov, v prostorách Pečovatelské služby Bílina. Finanční prostředky budou 

použity na pořízení nábytku pro seniory v Klubu důchodců II, Bílina. 

 

761  

Rozpočtové opatření č. 89/2019 – přesun finančních prostředků v částce 840.000 Kč v rámci 

schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic pro rok 2019 z akce č. 16–30 na akci 

č. 19–14 Oprava ochozu radniční věže MěÚ Bílina.  

 

762  

Rozpočtové opatření č. 90/2019 - využití rezervy DINA v kapitole 77 v celkové výši 46.000 

Kč.na jednotlivé akce:  

a) Oprava elektroinstalace v prostoru garážového stání JSDHO Bílina (dobrovolní hasiči). 

b) Oprava a rozšíření oddělujících stěn v prostoru garážového stání JSDHO Bílina 

(dobrovolní hasiči). 

c) Dodávka a montáž nerezového madla – Zelená hala (pojistná událost). 
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763  

Rozpočtové opatření č. 91/2019 – přijetí 2. zálohové platby na projekt „Asistenti prevence 

kriminality v Bílině“ a úpravu rozpočtu Městské policie Bílina v rámci projektu v celkové výši 

371.160 Kč. 

764  

Rozpočtové opatření č. 92/2019 – přijetí dotace na realizaci projektu Forenzní identifikační 

značení ve výši 62.000 Kč se spoluúčastí města ve výši 9.000 Kč. 

 

765  

Rozpočtové opatření č. 93/2019 – rozpouštění rezervy na projektové dokumentace ve výši 

60.000 Kč na služby technického dozoru stavebníka k akci Cyklostezka přes Radovesickou 

výsypku. 

766  

Rozpočtové opatření č. 94/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu z odboru stavebního úřadu a životního prostředí pro Kulturní centrum Bílina ve výši 

100.000 Kč na akci Freestyle show na základě žádostí vedoucí organizační složky. 

 

767  

Rozpočtovou změnu č. 95/2019 – využití rezervy na projektové dokumentace v kapitole 77 

na tři paré projektové dokumentace k akci Cyklostezka přes Radovesickou výsypku, 

v celkové výši 14.000 Kč s DPH. 

768  

Rozpočtové opatření č. 96/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 90.000 Kč na zpracování studie proveditelnosti 

a karty souladu projektu s principy udržitelné mobility k projektu s názvem „Výstavba 

chodníku podél silnice v ulici Mostecká – Bílina“. 

769  

Rozpočtové opatření č. 97/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 70.000 Kč na zpracování analýzy potenciálu 

produkce odpadů a finální žádosti o dotaci OPŽP k projektu „Podzemní kontejnery Bílina“. 

770  

Rozpočtové opatření č. 98/2019 – rozpouštění rezervy na projektové dokumentace ve výši 

23.000 Kč na akci „Posouzení skalního masivu na p. č. 1727/47 v k. ú. Bílina“. 

771  

Rozpočtové opatření č. 99/2019 – navýšení rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí 

ve výši 359.000 Kč na nákup počítačového programu E–ZAK, elektronického nástroje 

pro administrování veřejných zakázek. 

772  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a společností Krajská zdravotní, a. s., jako příjemcem, na projekt 

„Mobilní hospic Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem”. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

773  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – viz žádost 

číslo MUBI 20816/2019, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 
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774  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 9.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – viz žádost číslo 

MUBI 20651/2019, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

775  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – viz žádost 

číslo MUBI 20824/2019, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

776  

Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi společností HENlG security 

servis, s. r. o., se sídlem 5. května 797, 470 01 Česká Lípa, jako nájemcem a městem Bílina 

jako pronajímatelem. Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání 

na adrese ul. Reussova č. p. 160, parcela číslo 1953, Bílina, o celkové výměře 34,50 m2 

pro účel využití jako kancelář ostrahy za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor 

sloužících podnikání, s účinností smlouvy od 19.06.2019, na dobu určitou, do doby ukončení 

smlouvy o ostraze. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

777  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 12.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a Vlastenecko–dobročinným spolkem obec baráčníků Jana Žižky z 

Trocnova v Bílině jako příjemcem na podporu činnosti příjemce v roce 2019, na základě 

podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města.  

 

778  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Citroën Bílina, z. s., jako příjemcem, na akci setkání 

historických vozidel u příležitosti 100 let značky Citroën v roce 2019, na základě podané 

žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

779  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Citroën Bílina, z. s., jako příjemcem, na akci Setkání 

historických vozidel Citroën, která se koná 12.07.2019–14.07.2019 v Bílině, na základě 

podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

780  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Bohemia 

Healing Marienbad Waters, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí Bílinské 

kyselky v celkové hodnotě 2.870,40 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

781  

Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 139.500 Kč mezi městem Bílina jako 

příjemcem a Ústeckým krajem jako poskytovatelem na akci „Rozšíření městského 

kamerového dohlížecího systému v Bílině“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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782  

Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem Bílina jako správcem 

a společností QCM, s. r. o., Brno, jako zpracovatelem, jejímž předmětem je závazek 

zpracovatele zpracovávat osobní údaje a zachovávat mlčenlivost o vzájemně poskytnutých 

informacích, s účinností od 01.09.2019. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

783  

Uzavření smlouvy o poskytnutí servisních služeb mezi městem Bílina jako klientem 

a společností QCM, s. r. o., Brno, jako poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí 

nevýhradní licence k užívání počítačového programu E–ZAK, elektronického nástroje 

pro administrování veřejných zakázek, s účinností od 01.09.2019. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

784  

Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a společností QCM, s. r. o., 

Brno, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je konfigurace nastavitelných parametrů 

počítačového programu E–ZAK, elektronického nástroje pro administrování veřejných 

zakázek, a to včetně konfigurace nastavitelných parametrů grafického uživatelského 

rozhraní, s účinností od 01.09.2019.  Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

785  

Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi společností ARKÝŘ, s. r. o., 

Sídliště SHD 574/19, Bílina 418 01, jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. 

Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese Fišerova 395, 

parcela číslo 1768/2, k. ú. Bílina, o celkové výměře 42,68 m2 pro využití jako sklad, za 

nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání, na dobu určitou, do 

doby prodeje, s účinností smlouvy od 01.07.2019. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

786  

Odměnu Ing. Ladislavě Pěchové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, 

příspěvková organizace, paní Lence Zlatohlávkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Čapkova 

869, příspěvková organizace, Bc. Zdeňce Heinrichové, ředitelce Mateřské školy Bílina, 

Síbova 332, příspěvková organizace, Mgr. Bc. Marii Sechovcové, ředitelce Základní školy, 

Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Barboře Schneiderové, 

ředitelce Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 

Mgr. Dagmar Axamitové, ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 

příspěvková organizace, Bc. Jiřímu Kopovi, řediteli Základní umělecké školy Gustava 

Waltera, Bc. Kristě Sýkorové, ředitelce Domu dětí a mládeže Bílina, Bc. Andree Sentenské, 

ředitelce Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, v souladu s § 

134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu 

vedoucí odboru školství, kultury a sportu. 

787  

Zapojení fondu investic pro Základní školu Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, 

příspěvková organizace, v celkové výši 99.456 Kč na pořízení interaktivního systému – 

tabule Triptych od firmy NÁBYTEK HONZA, s. r. o., Masarykovo nám. 701, Mnichovo 

Hradiště, IČ: 27198821, na základě žádosti ředitelky školy. 

788  

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2273 o výměře cca 250 m2 a části pozemku 

p. č. 2270/17 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Bílina, na kterých se nachází Autobusové nádraží 

Bílina, za účelem zajištění dopravní obslužnosti. 
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789  

Pravidla pro povolování výkopů na pozemcích ve vlastnictví města Bíliny, kdy zároveň 

schvaluje seznam místních komunikací, které tímto získávají statut „chráněné komunikace”, 

a to po dobu deseti let. 

790  

Navýšení kapacity Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková 

organizace, o 40 žáků, tj. na celkovou kapacitu 400 žáků, s účinností od 01.09.2020, 

na základě podané žádosti. 

791  

Zrušení zvláštního účtu zřízeného pro účely splátek z fondu rozvoje bydlení a přesun 

veškerých finančních prostředků na základní běžný účet města Bíliny. 

792  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce uzavřené 08.03.2013 mezi městem Bílina jako 

věřitelem a  jako dlužníky. Předmětem dodatku je hrazení splátek 

půjčky z fondu rozvoje bydlení přímo ve prospěch účtu věřitele, který má zřízen u České 

spořitelny, a. s., pobočka Bílina. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

793  

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o technické podpoře uzavřené 11.07.2012 mezi městem 

Bílina jako uživatelem a společností VITA Software, s. r. o., jako poskytovatelem. 

Předmětem dodatku č. 3 je navýšení počtu licencí – vyvlastňovací úřad a nově stanovená 

sazba za technickou podporu. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

794  

Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o technické podpoře uzavřené 11.07.2012 mezi městem 

Bílina jako uživatelem a společností VITA Software, s. r. o., jako poskytovatelem. 

Předmětem dodatku č. 4 je navýšení počtu licencí – památkový úřad a nově stanovená 

sazba za technickou podporu. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

795  

Uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti z 28.02.2000 na adrese 

Lidická č. p.18/31, Bílina, mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností Vodafone 

Czech Republic a.s. (původně Český mobil a.s.) se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 

Praha 5. Předmětem dodatku č. 10 je nový název nájemce Vodafone Czech Republic, a. s. 

(původně Český mobil, a. s.) se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, dále doba 

platnosti pronájmu do 31.12.2030 a navýšení nájemného z původních 60.000 Kč ročně 

na 80.000 Kč ročně. Podpisem pověřuje starostku města. 

796  

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 19 o velikosti 1+1 ul. Sídliště Za Chlumem 754, s 

, na dobu určitou jednoho roku. 

797  

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 41 o velikosti 1+2 kategorie „běžný“ ul. Tyršova 320, s 

, na dobu určitou jednoho roku. 

798  

Úpravu směrnice č. 1/2018 Městských technických služeb Bílina, p. o. – úpravu bodového 

systému v ceníku, dle návrhu předloženého ředitelkou Městských technických služeb Bílina. 
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799  

Řád veřejného pohřebiště města Bílina, podle § 18 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu předloženého ředitelkou Městských technických 

služeb Bílina, s účinností dnem schválení. 

 

800  

Zahraniční služební cestu do města Stropkov (Slovensko), která se uskuteční od 02.08.2019 

do 04.08. 2019 za účasti Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové, starostky města a Ing. Marcely 

Dvořákové, místostarostky města, do města Jaraczewo (Polsko), která se uskuteční 

od 16.08.2019 do 19.08.2019 za účasti Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové, starostky města 

a do města Novovolynsk (Ukrajina), která se uskuteční v termínu od 23.08.2019 

do 26.08.2019 za účasti Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové, starostky města, Ing. Radka 

Zenkera, člena rady města a Rostislava Aulického, člena rady města. 

 

III.  neschvaluje 
 

801  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce, mezi objednatelem díla, městem 

Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina a zhotovitelem díla, společností Petr Arpáš, s. r. o., 

Sadová 40, 418 01 Bílina, na provedení víceprací při investiční akci „Oprava opěrné zdi a 

komunikace v ulici Bezovka na p. p. č. 960/3 a 959, Bílina“. 

 

IV.  souhlasí 
 

802  

Se zapojením Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, 

do grantového programu Nadace O2 a s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního 

příspěvku mezi ZŠ Bílina, Lidická 31/18, jako příjemcem a Nadací O2 jako poskytovatelem. 

 

803  

S realizací projektu s názvem „Rozvojem a spoluprací k profesionalitě”, který bude 

realizován v Základní umělecké škole Gustava Waltera Bílina se sídlem Mírové náměstí 

21/16, Bílina, v období školních roků 2019/2020 a 2020/2021. 

 

V. zamítá 
 

804  

Rozpočtové opatření č. 86/2019 – využití rezervy na projektové dokumentace v kapitole 77 

odboru nemovitostí a investic na projektovou dokumentaci pod názvem „PD – návrh 

označení provozovny cukrárny na Mírovém náměstí“ v celkové výši 30.000 Kč. 

805  

Žádost MS Bořeň Bílina, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč 

na uspořádání dětského dne v Bílině v roce 2019. 

806  

Žádost spolku „PRO – AKTIV, z. s.“, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 9.000 Kč 

na turnaj Open Air v Dobrušce 2019. 

807  

Žádost  o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou 

službou v Bílině. 
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808  

Žádost  o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou 

službou v Bílině. 

VI.  rozhodla 
 

809  

Zadat zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „3x paré PD Cyklostezka 

přes Radovesickou výsypku“ společnosti B–PROJEKTY Teplice, s. r. o., Kollárova 1879/11, 

415 01 Teplice. 

 

810  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby technického dozoru stavebníka k akci 

„Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“ společnosti Diomonta, s. r. o., Ing. František 

Martinec, Praha 7 Holešovice, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, IČ: 02359031. 

 

811  

Zadat zakázku malého rozsahu na práce pod názvem „Dodávka a montáž nerezového 

madla – Zelená hala (pojistná událost)“ Radkovi Šloserovi, Fügnerova 258, 418 01 Bílina, 

IČ: 62747169. 

 

812  

Zadat zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „Rekonstrukce fasády a střechy ZUŠ, 

Mírové náměstí, Bílina“, Ing. arch. Vladimíru Volmanovi, Komenského 29/11, 418 01 Bílina, 

IČ: 65085010839. Druhou v pořadí je nabídka Ing. Ladislava Hovorky, Budovatelů 2929, 

434 01 Most, IČ: 12061387. 

 

813  

Zadat zakázku malého rozsahu na práce pod názvem „Oprava a rozšíření oddělujících stěn 

v prostoru garážového stání JSDHO Bílina (dobrovolní hasiči),“ Radkovi Šloserovi, 

Fügnerova 258, 418 01 Bílina, IČ: 62747169. 

 

814  

Zadat zakázku malého rozsahu na práce pod názvem „Oprava elektroinstalace v prostoru 

garážového stání JSDHO Bílina (dobrovolní hasiči)“ Stanislavovi Tejčkovi, Na Výsluní 341/4, 

418 01 Bílina, IČ: 44266134. 

815  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava pěší 

komunikace a stání kontejnerů na komunální odpad v ul. M. Švabinského“, na základě 

poptávkového řízení, společnosti HAKIM, s. r. o., Fišerova 461, Bílina 41801, IČ: 25433636.  

816  

Zadat zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „Architektonická studie, Správní 

objekt tenisových kurtů, Kyselka–Bílina“, Ing. arch. Janu Hellerovi, Zelená 400/6, 500 04 

Hradec Králové, IČ: 73660680; DIČ: CZ8310094529. Druhou v pořadí je nabídka 

Ing. arch. Jiřího Kolomazníka, Vodova 26, 612 00 Brno, IČ: 87176718. 

817  

Zadat zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „Posouzení skalního masivu na 

p. č. 1727/47 v k. ú. Bílina“ společnosti STRIX Inženýring, s. r. o., 28. října 1081/19, 430 01 

Chomutov, IČ: 25435396. 
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818  

Zadat zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „Podzemní kontejnery na TKO – 

Bílina“, společnosti PROUNI CZ, s. r. o., Průmyslová 2304, 250 01 Brandýs nad Labem, 

IČ: 29018293. 

819  

Zadat zpracování studie proveditelnosti a karty souladu projektu s principy udržitelní mobility 

k projektu s názvem „Výstavba chodníku podél silnice v ulici Mostecká – Bílina“ na základě 

poptávkového řízení zadávané ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s., 

Budovatelů 2830, 434 37 Most, IČ 60279524. Druhá v pořadí je společnost SPF Group, 

s. r. o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25492781. 

820  

Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“), u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku 

v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební 

práce na akci „Dodávka a instalace plynového etážového topení v ulici 5. května, Bílina – 

část 1 a část 2“. 

821  

Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava ochozu radniční 

věže MěÚ“, je nabídka společnosti Buggalo, s. r. o., Bílina, 04382587. Zároveň pověřuje 

starostku města podpisem smlouvy. 

822  

Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním 

řízení dle § 53 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek s názvem „Strategie Smart City 

města Bílina“, která je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního programu 

Zaměstnanost s názvem „Tvorba strategických dokumentů města Bílina“ vedeného 

pod registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007420, je nabídka společnosti Opus 

Consulting, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 04647084. Druhou v pořadí je nabídka 

společnosti Akademie digitální ekonomiky, s. r. o., Blažkova 186, 104 00 Praha 10, 

IČ: 05610761. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostku města. 

823  

Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na služby na zpracování „Komunitního 

plánu sociálních služeb ORP Bílina“, která je součástí projektu spolufinancovaného 

z Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Tvorba strategických dokumentů města 

Bílina“ vedeného pod registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007420, je nabídka 

společnosti BDO Advisory, s. r. o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ: 27244784. 

Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostku města. 

824  

Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané ve smyslu § 27 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na zpracování Analýzy potenciálu 

produkce odpadů a zpracování žádosti o dotaci je nabídka společnosti ISES, s. r. o. IČ 

64583988, se sídlem M. J. Lermontova 25, Praha, s nabídkovou cenou 68.970 Kč vč. DPH. 

Druhou nabídkou v pořadí je nabídka společnosti TEGO cz, s. r. o., IČ 25946919, se sídlem 

Kumburská 1077, Nová Paka, s nabídkovou cenou 89.540 Kč vč. DPH. 
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825  

O zrušení veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním 

řízení dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem 

„Rekonstrukce budovy ZŠ Lidická – město Bílina”, která je součástí projektu podpořeného 

z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „ZŠ Lidická, odborné učebny 

a bezbariérové řešení školy“, a to z důvodu neobdržení nabídek. 

826  

O zrušení veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním 

řízení dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem 

„Rekonstrukce budovy ZŠ Za Chlumem – město Bílina“, která je součástí projektu 

podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem 

„ZŠ Za Chlumem, odborná učebna a bezbariérové řešení školy“, a to z důvodu vyloučení 

jediného uchazeče. 

827  

Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 

a schválit žádost  o přidělení bytu v domech se soustředěnou 

pečovatelskou službou v Bílině. 

828  

Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 

a schválit žádost  o přidělení bytu v domech se soustředěnou 

pečovatelskou službou v Bílině. 

829  

Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 

a schválit žádost  o přidělení bytu v domech se soustředěnou 

pečovatelskou službou v Bílině. 

 

VII.  pověřuje 
 

830  

Ing. Lucii Ječmenovou, členku Zastupitelstva města Bílina, k přijímání projevu vůle 

snoubenců, že vstupují do manželství dle ustanovení § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v návaznosti na ustanovení § 11a, odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 

Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Dále pak obřadníkem při konání jubilejních obřadů, významných 

událostí a užívání závěsného odznaku při konání těchto akcí v souladu s § 108 odst. 2 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

831  

Pana Oldřicha Bubeníčka, člena Zastupitelstva města Bílina, k přijímání projevu vůle 

snoubenců, že vstupují do manželství dle ustanovení § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v návaznosti na ustanovení § 11a, odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 

Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Dále pak obřadníkem při konání jubilejních obřadů, významných 

událostí a užívání závěsného odznaku při konání těchto akcí v souladu s § 108 odst. 2 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

832  

Starostku města podpisem potvrzení o výkonu činností veřejné služby ve veřejném zájmu 

s místem výkonu veřejné služby v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
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833  

Starostku města zplnomocněním Ing. Kateřiny Adamenko, vedoucí odboru nemovitostí 

a investic, aby jménem města Bíliny jednala ve věcech týkajících se stavebního úřadu, 

dopravy, památek, životního prostředí a správců inženýrských sítí, město Bílina při jednáních 

zastupovala a prováděla veškeré úkony s tím související. Plná moc se nevztahuje na věci 

smluvní a zadávací řízení. Plná moc se uděluje po dobu výkonu funkce vedoucí odboru 

nemovitostí a investic. 

 

VIII. navrhuje 
 

834  

Veřejná místa pro instalaci wi–fi připojení z programu WiFi4EU, dle návrhu předloženého 

odborem dotací a projektů. 

 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 

835  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/206 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře 25 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu stanovenou znaleckým 

posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveným Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, Bílina ve výši 

3.750 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

836  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/113 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 22 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu stanovenou 

znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveným Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, 

Bílina ve výši 3.300 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

837  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností Severočeské 

doly, a. s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov jako kupujícím, kdy 

předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č 2411 o výměře 811 m2 v k. ú. Bílina za kupní 

cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 5299–029/2019 vyhotoveným Ing. Václavem 

Brožkem ve výši 150.050 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města.  

838  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1702 o výměře 

132 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 8511–

975/2019 vyhotoveného společností XP invest, s. r. o., Martinem Svobodou, Mánesova 

1374/53, Praha za cenu 25.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku 

města. 

839  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby v roce 2019 ve spádové oblasti města Bíliny uzavřené mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem dotace a společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 

Bílina, jako příjemcem dotace. Předmětem dodatku je úprava výše odměny zdravotnickému 

personálu při zajišťování provozu Lékařské pohotovostní služby. Podpisem dodatku 

doporučuje pověřit starostku města. 
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840  

Dodatek č. 4 zřizovací listiny Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, 

jehož předmětem je doplnění předmětu činnosti organizace. 

 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 

841  

Žádost společnosti TREI Real Czech Republic, s. r. o., o prodej pozemku p. č. 12/4 o 

celkové výměře 1 854 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 12/5 o celkové výměře 570 m2 v k. ú. 

Bílina a pozemku p. č. 12/12 o celkové výměře 532 m2 v k. ú. Bílina. 

842  

Žádost spolku SK HC Draci Bílina, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 600.000 Kč 

na provozní náklady v 2. národní hokejové lize ČR v roce 2019. 

 

 

XI.  projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 

843  

Rozsudek Okresního soudu v Teplicích a protokol o hlavním líčení z 29.04.2019, kterým bylo 

rozhodnuto o spáchání přečinu podvodu v bývalém Kulturním centru Kaskáda. 

844  

Zprávu Severočeských dolů, a. s., o výchozím stavu, monitorovací zprávu za rok 2018 

a roční zprávu o plnění protiprašných opatření v roce 2018 environmentálního dozoru 

obcí/měst Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice a Mariánské Radčice nad provozem lomu 

Bílina Severočeských dolů, a. s., pro období 2017–2035. 

 

 

XII.  stahuje z programu 
 

845  

Materiál č. 669 – zadání zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem „Výměna laviček 

v areálu Letního kina na Kyselce”. 

 

846  

Materiál č. 706 – žádost spolku Draci Bílina, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace 

na pronájem ledové plochy v rámci projektu Bruslení pro školy a školky ve výši 50.000 Kč. 

 

847  

Materiál č. 741 – budoucí věcné břemeno a dohoda o umístění stavby č. IV.–124017882/001 

Tp–Bílina, Na Výsluní, p. p. č. 2085/4. 

848  

Materiál č. 772 – zadání zakázky malého rozsahu na práce „Výměna 27 ks bytových dveří, 

s kukátkem, kompletací zámku, klíči, do původní zárubně – byty č. 1 – 27 Tyršova 320 

Bílina“. 

 

849  

Materiál č. 778 – Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina – 

aktualizace prosinec 2018. 
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XIII. bere na vědomí 
 

850  

Splnění usnesení rady města č. 124 z 05.02.2019, kterým bylo vedoucímu odboru dopravy, 

uloženo prověřit možnost umístění svislé dopravní značky „C4a – Přikázaný směr objíždění 

vpravo“, a to v lokalitě křížení ulic Čsl. armády a Studentské v Bílině (v lokalitě objízdného 

ostrůvku, umístěného na části poz. parc. č. 1461/1, k. ú. Bílina). 

851  

Splnění usnesení č. 639 z 14.05.2019, kterým bylo ředitelce Městských technických služeb 

Bílina, uloženo vyřídit žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, z 11.04.2019, podanou žadatelem  

, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí Advokátní 

kanceláře Kříženecký a partneři, s. r. o. 

852  

Splnění usnesení č. 895 z 14.08.2018, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic 

uloženo posoudit částečnou, nebo celkovou opravu komunikace před objektem stanice 

Hasičského záchranného sboru Bílina. 

853  

Plnění usnesení č. 91 z 15.01.2019, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic 

uloženo prověřit možnost vhodné stavební úpravy v místě křížení ulic Bezejmenná a Aléská 

(u objektu č. p. 256), a to ve smyslu posunutí obruby komunikace směrem k oplocení, 

p. č. 336/124, k. ú. Bílina, tak aby byl rozšířen manipulační prostor v této lokalitě. 

854  

Plnění usnesení č. 1377 z 19.12.2017, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 

pověřit vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví provádění pravidelných kontrol bytů 

za účelem zjištění sociálních poměrů v rodinách ve spolupráci s oddělením životního 

prostředí (kontrola nepořádku) a plnění usnesení č. 40 z 30.01.2018, kterým bylo tajemníkovi 

městského úřadu uloženo pověřit vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zvýšit 

četnost a intenzitu pravidelných kontrol bytů a zhodnotit šetření a předložit radě města další 

návrhy k těmto kontrolám. 

855  

Plnění usnesení č. 763 z 17.07.2018, kterým bylo ředitelce Městských technických služeb 

Bílina, resp. Městským technickým službám Bílina, p. o., jak správci komunikací, uloženo 

zajistit provádění pravidelných kontrol technického stavu dopravního značení, v rámci 

kterých bude provedena například výměna zkorodovaných dopravních sloupků za nové či 

provedení nátěru těchto sloupků a upevnění či vyrovnání uvolněných dopravních sloupků a 

dále provádění běžných pravidelných kontrol dopravního značení a dopravního zařízení, a to 

tak, aby byla zajištěna jejich správná funkce, což znamená i pravidelný prořez větví stromů a 

křovisek přerůstajících přes dopravní značení, a to z důvodu viditelnosti dopravního značení. 

856  

Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 14.05.2019 odborem stavebního úřadu 

a životního prostředí. 

857  

Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 14.05.2019 odborem dotací a projektů. 

858  

Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 14.05.2019 městskou policií. 
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859  

Plnění úkolů ze zápisů rady města konané 23.04.2019 a 14.05.2019 odborem nemovitostí 

a investic. 

860  

Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 23.04.2019 a 14.05.2019 odborem kanceláře 

úřadu. 

861  

Plnění úkolů ze zápisů rady města konané 23.04.2019 a 14.05.2019 odborem školství, 

kultury a sportu. 

862  

Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 23.04.2019 a 14.05.2019 odborem dopravy.  

 

863  

Splnění úkolu ze zápisu rady města z 23.04.2019, kterým bylo ředitelce Městských 

technických služeb Bílina uloženo zpracovat zakreslení všech dětských hřišť, včetně 

zanesení mobiliářů. 

864  

Zápisy z jednání školské komise konané 06.05.2019 a 03.06.2019. 

 

865  

Zápisy z jednání sportovní komise konané 13.05.2019 a 10.06.2019 

 

866  

Zápisy z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality konané 14.5.2019 a 

10.6.2019.  

 

867  

Zápis z jednání komise pro místní média konané 15.05.2019 

 

868  

Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize konané 16.05.2019. 

869  

Zápis z jednání sociálně zdravotní komise konané 20.05.2019 

870  

Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch konané 27.05.2019. 

871  

Zápis z jednání komise pro životní prostředí a dopravu konané 29.05.2019.  

872  

Návrh projektu Bytový fond Integrovaného záchranného systému v Bílině. 

873  

Zprávu pracovní skupiny komise pro bezpečnost a prevenci kriminality ohledně ostrahy 

objektů prostřednictvím pultu centralizované ochrany. 
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874  
Informaci Bc. Josefa Veselého, člena zastupitelstva města a předsedy komise pro 
bezpečnost a prevenci kriminality, o stížnosti podané Mgr. Alešem Tallowitzem, členem 
zastupitelstva města, na kontrolní orgán Policie České republiky, týkající se údajného 
porušování služebního zákona. Činnost jmenovaného policisty v rámci komunální politiky je 
realizována v souladu s příslušnými právními normami.  

 
875  

Informaci vedoucího odboru dopravy ve věci přípravných prací, týkajících se záměru uzavřít 

novou nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání, tj. Autobusového nádraží 

Bílina, kdy se předpokládá uzavření této smlouvy s Dopravní společností Ústeckého kraje, 

p. o., a to k datu 01.07.2019. 

 

876  

Informaci vedoucího odboru dopravy ve věci doručené výpovědi z nájemní smlouvy o nájmu 

prostor sloužících k podnikání, tj. Autobusového nádraží Bílina, kdy tato byla doručena 

ze strany společnosti ČSAD Slaný, a. s., a kdy posledním dnem platnosti předmětné nájemní 

smlouvy je 30.06.2019. 

877  

Informaci o povinnosti veřejných funkcionářů podat čestné prohlášení, a to do 30.06.2019, 

v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění. 

878  

Informaci odboru nemovitostí a investic o nemovitých věcech rodiny Lobkowitzů na území 

města Bíliny využitelných pro potřeby města Bíliny. 

879  

Informaci Základní školy Bílina, Lidická 31/18, o zapojení školy do programu Evropské 

komise Erasmus+, do aktivity č. 1 Projekt mobility pro pracovníky školního vzdělávání 

a přidělení grantu na projekt s názvem „Zkvalitnění jazykového vzdělávání v Duhové škole“. 

880  

Návrh směrnice – pravidel pro zadávání veřejných zakázek s tím, že tento návrh bude 

rozeslán k připomínkování dotčeným zaměstnancům. Konečný návrh bude předložen 

na zasedání rady města, které se koná 06.08.2019. 

881  

Pravidelný přehled přestupků z Mírového náměstí a okolních ulic, včetně způsobu řešení 

za období 05/2019, předkládaný ředitelem Městské policie Bílina. 

882  

Indikativní nabídku banky UniCredit Bank, a. s., pro město Bílina. 

883  

Pozvání starostů partnerských měst: Stropkov (Slovensko) XXIV. ročník Obnoveného 

jarmarku v termínu 02.08.2019–04.08.2019, Jaraczewo (Polsko) dožínky v termínu 

16.08.2019–19.08.2019, Novovolynsk (Ukrajina) Den města, horníků a Den nezávislosti 

Ukrajiny v termínu 23.08.2019–26.08.2019. 

 

884  

Postup odboru nemovitostí a investic vedoucí k odstranění havarijního stavu skalního masivu 

v lokalitě SUNN, ulice Sídliště U nového nádraží (Kpt. Jaroše) parc. č. 1727/47. 
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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 
 

885  

Dokument Analýza hospodaření společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 

předložený Ing. Andreou Novákovou, jednatelkou společnosti, zpracovaný a odprezentovaný 

společností BDO Advisory, s. r. o. 

886  

Zprávu dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., z 10.06.2019 

pro jediného společníka společnosti s doporučením schválit účetní závěrku za rok 2018 

a schválit vypořádání účetní ztráty za rok 2018 jejím převedením na účet nerozděleného 

zisku minulých let. 

 

887  

Zprávu nezávislého auditora společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., o ověření 

účetní závěrky společnosti k 31.12.2018. Audit přiložené účetní závěrky společnosti, 

sestavený z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 a přílohy 

této účetní závěrky provedla společnost Auditep, s. r. o., Bílina. 

888  

Návrh jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Ing. Andrey 

Novákové, na vypořádání účetní ztráty za rok 2018 jejím převedením na účet nerozděleného 

zisku minulých let. 

II. schvaluje 
 

889  

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele mezi Hornickou nemocnicí 

s poliklinikou, s. r. o., a Ing. Andreou Novákovou, jednatelkou společnosti Hornická 

nemocnice s poliklinikou, s. r. o. dle návrhu předloženého jednatelkou. 

890  

Výroční zprávu společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., za rok 2018, jejíž 

součástí je účetní závěrka společnosti za rok 2018, zpráva nezávislého auditora o ověření 

účetní závěrky za rok 2018 a zpráva o vztazích za rok 2018 a zároveň schvaluje vypořádání 

účetní ztráty za rok 2018 ve výši 3.698.786,35 Kč jejím převedením na účet nerozděleného 

zisku minulých let, dle návrhu předloženého Ing. Andreou Novákovou, jednatelkou 

společnosti. 

 

 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Rostislav Aulický v. r. 
člen rady města 

 


