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Usnesení z 20. schůze v roce 2019,
konané 5. listopadu 2019
Usnesení s termínem č.:
948
ONI, MTSB
682
Taj.
1071 ONI
125
ONI
570
ONI
151
ONI

bezodkladně

28.11.
23.04.
23.04.
23.04.
23.04.

373
752
1033
123
1061

ONI
ONI
OŠKaS
KKCR
ONI

31.08.
17.09.
31.10.
31.12.
31.12.

Trvalá usnesení č.:
1144
1376
1377
763
128

Taj. (OD)
MěP
Taj. (OSVaZ)
MTSB
MěP

pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím
kontroly v sídlišti Za Chlumem – injekční stříkačky
kontroly bytů
kontrola technického stavu dopravního značení
kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská

RADA MĚSTA
I. schvaluje
1276
Rozpočtové opatření č. 154/2019 – rozpuštění rezervy na projektové dokumentace ve výši
2.000 Kč na služby k akci s názvem „Revize hřiště – MŠ Švabinského“.
1277
Rozpočtové opatření č. 155/2019 – převod úhrady finančních prostředků ve výši 129.000 Kč
z pojistného plnění do rozpočtu odboru nemovitostí a investic.
1278
Rozpočtové opatření č.157/2019 – rozpuštění finančních prostředků z rezervy DINA ve výši
61.000 Kč na dodávku a montáž zásuvkové skříně Fatavel pro zajištění akcí na Mírovém
náměstí.
1279
Rozpočtové opatření č. 158/2019 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 7.300 Kč na havarijní opravu
kanalizace na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno z rezervy odboru
školství, kultury a sportu.
1280
Rozpočtové opatření č. 159/2019 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 48.400 Kč na opravu střechy
nad skladem učebnic na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno z rezervy
odboru školství, kultury a sportu.
1281
Rozpočtové opatření č. 160/2019 – navýšení výdajové i příjmové části rozpočtu organizační
složky Informační centrum Bílina o částku ve výši 200.000 Kč na pořízení zboží za účelem
prodeje.
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1282
Rozpočtové opatření č. 161/2019 – navýšení výdajové části rozpočtu odboru dopravy
na úhradu zálohy na dopravní obslužnost v Bílině ve výši 650.000 Kč, zároveň schvaluje
navýšení příjmové části rozpočtu odboru dopravy o kompenzaci od Ústeckého kraje ve výši
400.000 Kč a snížení výdajové části rozpočtu kapitoly 08 (MěÚ Bílina – vnitřní správa) ve
výši 250.000 Kč.
1283
Rozpočtové opatření č. 162/2019 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Lidická 31/18,
okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 29.000 Kč na výjezd do školy v přírodě
v termínu 07.10.–12.10.2019, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno
z rezervy pro školy v přírodě a lyžařské výcviky.
1284
Rozpočtové opatření č. 163/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí ve výši 50.000 Kč, v kapitole 08, na zákonnou
rezervu na krizová opatření.
1285
Rozpočtové opatření č. 164/2019 – navýšení rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí
o částku ve výši 16.415 Kč přijetím účelové neinvestiční dotace na krytí výdajů při přípravě
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
1286
Rozpočtové opatření č. 165/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí v celkové výši 691.000 Kč, kapitola 08 odd. § 61
12 odměny zastupitelům a odd. § 61 71 vnitřní správa.
1287
Rozpočtové opatření č. 166/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2019, a to na z odd., § 43–42
(sociálně terénní pracovník), položky 5011 (platy zaměstnanců) do odd., § 43–72 (krizová
pomoc), položky 5222 (příspěvky spolkům) ve výši 22.000 Kč
1288
Rozpočtové opatření č. 168/2019 – rozpuštění rezervy na DINA ve výši 13.000 Kč na akci
s názvem „Výměna zasklení autobusové zastávky v ulici Jižní“.
1289
Rozpočtové opatření č. 169/2019 – navýšení rozpočtu Kulturního centra Bílina o částku
ve výši 15.000 Kč na základě přijetí peněžních darů na pořízení tomboly na ples města, který
se bude konat 11.01.2020 v Kulturním domě Fontána.
1290
Rozpočtové opatření č. 170/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 60.000 Kč na zpracování soutěžního návrhu
do soutěže o testování 5G technologií v oblasti chytrých měst.
1291
Přijetí daru pro organizační složku Kulturní centrum Bílina a uzavření darovací smlouvy mezi
městem Bílina, jako obdarovaným a Pavlem Löwem, IČ: 62749315 jako dárcem, ve výši
2.500 Kč na pořízení tomboly na ples města, který se koná 11.01.2020. Podpisem smlouvy
pověřuje starostku města.
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1292
Přijetí daru pro organizační složku Kulturní centrum Bílina a uzavření darovací smlouvy mezi
městem Bílina, jako obdarovaným a Pavlem Choutkou, IČ: 65609298 jako dárcem, ve výši
2.500 Kč na pořízení tomboly na ples města, který se koná 11.01.2020. Podpisem smlouvy
pověřuje starostku města.
1293
Přijetí daru pro organizační složku Kulturní centrum Bílina a uzavření darovací smlouvy mezi
městem Bílina, jako obdarovaným a Stanislavem Tejčkem, IČ: 43266134 jako dárcem,
ve výši 5.000 Kč na pořízení tomboly na ples města, který se koná 11.01.2020. Podpisem
smlouvy pověřuje starostku města.
1294
Přijetí daru pro organizační složku Kulturní centrum Bílina a uzavření darovací smlouvy mezi
městem Bílina, jako obdarovaným a Ing. Antonínem Fuhrmannem, IČ: 61513873 jako
dárcem, ve výši 2.500 Kč na pořízení tomboly na ples města, který se koná 11.01.2020.
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1295
Přijetí daru pro organizační složku Kulturní centrum Bílina a uzavření darovací smlouvy mezi
městem Bílina, jako obdarovaným a Mgr. Annou Spáčilovou, IČ: 49086766 jako dárcem,
ve výši 2.500 Kč na pořízení tomboly na ples města, který se koná 11.01.2020. Podpisem
smlouvy pověřuje starostku města.
1296
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Ivanou Mikešovou
IČ: 62748319 a Zdeňkem Mikešem IČ: 86742507, jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru
ve výši 600 Kč ve formě punčochového zboží pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples
města, který se koná 11.01.2020. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1297
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Pavlem Vrchotkou
IČ: 47763833, jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru ve výši 4.000 Kč ve formě
elektroniky pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města, který se koná 11.01.2020.
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1298
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Romanem Schwarzem
IČ: 62747711 jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč ve formě poukázek
na večeři a bowling pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města, který se koná
11.01.2020. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1299
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Milanem Stanislavem
IČ: 61513181, jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč ve formě
dárkového zboží pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města, který se koná
11.01.2020. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1300
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Lenkou Voitovou
IČ: 14870061, jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč ve formě
dárkového zboží a bytového textilu pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města,
který se koná 11.01.2020. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
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1301
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 9.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a ústavem EDA cz, z. ú., jako příjemcem dotace na projekt „Raná péče
pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením žijící na území města Bíliny“.
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1302
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 8.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a spolkem Spirála, Ústecký kraj, z. s., jako příjemcem dotace na projekt
„Centrum krizové intervence“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1303
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 – žádost
číslo MUBI 42347/2019, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje starostku
města.
1304
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina
jako poskytovatelem a spolkem Foosball Severní Čechy, z. s., jako příjemcem, na úhradu
nákladů spojených s účastí na European Champions League, který se koná 22.11.2019–
24.11.2019 ve Slovinsku, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu.
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1305
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a paní Ing. Kateřinou Adamenko,
na notebook Lenovo s inv. číslem MUBIH000U8TX v celkové pořizovací ceně 12.737,13 Kč.
Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu trvání pracovního poměru
vypůjčitele) s účinností ode dne podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1306
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a spolkem Pohádkový les Bílina z. s.,
na dřevěné prvky umístěné v areálu pohádkového lesa na p. č. 2889/1 a p. č. 88/13
k. ú. Bílina. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dobu, po kterou bude vypůjčitel provozovat
dřevěné prvky ve spolupráci s půjčitelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1307
Uzavření nájemní smlouvy s
na byt č. 18 a 19
v Havířské ul. 582/27 v domech se soustředěnou pečovatelskou službou, a to na dobu
určitou, do doby uvedení své poškozené bytové jednotky, poškozené z důvodu požáru
v domě Za Chlumem 723, do uživatelského stavu. Nájemné bude kompenzováno formou
darovací smlouvy, která bude připravena na další jednání rady města.
1308
Uzavření nájemní smlouvy s
na byt č. 20 v Havířské ul. 582/27 v domech se
soustředěnou pečovatelskou službou, a to na dobu určitou, do doby uvedení své poškozené
bytové jednotky, poškozené z důvodu požáru v domě Za Chlumem 723, do uživatelského
stavu. Nájemné bude kompenzováno formou darovací smlouvy, která bude připravena
na další jednání rady města.
1309
Udělit výjimku pro zadání veřejné zakázky do jednotného informačního systému veřejných
zakázek města Bílina na objednávku kostýmů pro družstva aerobiku Domu dětí a mládeže
Bílina, příspěvková organizace, pro rok 2019.
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1310
Udělit výjimku z pravidel pro poskytnutí dotace z rozpočtu města na podporu sociálních
a zdravotních služeb a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
22.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem Spirála, Ústecký kraj, z. s.,
jako příjemcem dotace na projekt „Intervenční centrum, Ústecký kraj – kontaktní místo
Bílina“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1311
Udělení výjimky z čl. I odst. 2 Pravidel pro povolování výkopů na pozemcích ve vlastnictví
města, a to ve věci výkopových prací vztahujících se k opravě havarijního stavu kanalizační
sítě, umístěné v ul. Uhelná v Bílině. Výjimka se uděluje s termínem dokončení prací
do 06.12.2019.
1312
Udělení výjimky z čl. I odst. 2 Pravidel pro povolování výkopů na pozemcích ve vlastnictví
města, a to ve věci výkopových prací vztahujících se k opravě odpadní přípojky, umístěné
před objektem č. p. 240/18, ul. Alšova v Bílině. Výjimka se uděluje s termínem dokončení
prací do 30.11.2019.
1313
Podání soutěžního návrhu do soutěže o testování 5G technologií v oblasti chytrých měst.
1314
Prodloužení Koncepce prevence kriminality 2017-2019 o jeden rok, t. j. do 31.12.2020.
1315
Prodejní cenu stolních kalendářů pro rok 2020 ve výši 50 Kč/ks včetně DPH.
1316
Termíny svatebních obřadů na rok 2020, včetně místa a času konání svatebních obřadů
v obřadní síni městského úřadu, dle návrhu předloženého vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí, včetně jmen oddávajících. Svatební obřady se v roce 2020 uskuteční
v následujících termínech: leden 18.; únor 15., 22.; březen 07., 21.; duben 04., 18.; květen
16.; červen 06., 20.; červenec 11., 25.; srpen 08., 22.; září 12., 26.; říjen 10., 24.; listopad
07., 21.; prosinec 12.

II. souhlasí
1317
Pokračovat ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje na zajištění lékařské
pohotovostní služby v roce 2020 ve spádové oblasti Bílina a zároveň schvaluje podání
žádosti o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1.188.000 Kč z rozpočtu Ústeckého kraje
na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2020.

III. zamítá
1318
Žádost spolku Draci Bílina, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč
na projekt Elektronizace zápisů o utkání – nákup počítače, v roce 2019.
1319
Financování víceprací na vybudování propustků a kácení dřevin v rámci akce „Cyklostezka
přes Radovesickou výsypku“ ve výši 514.117,86 Kč včetně DPH.

Usnesení rady města z 05.11.2019

5

IV. rozhodla
1320
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na dodávku „Základní vybavení pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů Bílina“ je nabídka společnosti STIMAX International, s. r. o.,
Emilie Dvořákové 546/7, 415 01 Teplice, IČ 267 80 763, druhá v pořadí je společnost Pohas,
s. r. o., Na hamrech 598, 417 41 Krupka, IČ 254 05 772. Zároveň pověřuje starostku města
podpisem smlouvy.
1321
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.
1322
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.
1323
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.

V. ruší
1324
Metodické doporučení města Bíliny k řešení a prevenci záškoláctví na základních školách.

VI. zřizuje
1325
Pracovní skupinu na přípravu Koncepce prevence kriminality na období 2021–2023 s tím, že
rada města žádá o předložení návrhu koncepce do 30.06.2020.

VII. pověřuje
1326
Starostku města zplnomocněním Ing. Michaely Vrškové, vedoucí finančního odboru,
k podpisům všech písemností a jednání za město Bílinu, týkajících se vymáhání pohledávek
města dle daňového řádu.
1327
Lenku Brunzovou, 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, a to do konce tohoto volebního období.
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1328
Renatu Vítovou, 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, a to do konce tohoto volebního období.
1329
Ing. Radka Zenkera, člena Rady 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, a to do konce tohoto volebního období.

VIII. stanovuje
1330
V souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou
při obřadech, vítání občánků a rovněž při přijetí zahraničních delegací a významných
návštěvách užívat dále závěsný odznak se státním znakem České republiky místostarostka
a členové zastupitelstva města dle určení rady města, a to do konce tohoto volebního
období.

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit
1331
Odstoupení města Bílina jako objednatele díla pod názvem „Zateplení fasád a výměna výplní
otvorů objektu pošty, sídliště za Chlumem 820 – Bílina“ od vymáhání smluvní pokuty
za nedodržení termínu odevzdání díla vůči zhotoviteli díla, společnosti INVEST – STAR,
s. r. o., Sadová 40, 418 01 Bílina – Chudeřice, IČ: 25452941.
1332
Převod nemovitého majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městských technických
služeb Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele, kdy předmětem převodu je nemovitý
majetek v areálu koupaliště Kyselka v celkové hodnotě 4.402.705,96 Kč. Podpisem
předávacího protokolu doporučuje pověřit starostku města.

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout
1333
Žádost
p. č. 662 v k. ú. Bílina.

o prodej pozemku p. č. 659/3 v k. ú. Bílina a pozemku

1334
Žádost
o prodej pozemku p. č. 694/20 v k. ú. Bílina–Újezd
a pozemku p. č. 950/12 v k. ú. Bílina–Újezd.
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1335
Žádost
o prodej pozemku p. č. 1663/4 v k. ú. Bílina, pozemku
p. č. 1663/13 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1669/2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1671/66
v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1674/5 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1674/8 v k. ú. Bílina,
pozemku p. č. 1674/14 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1674/20 v k. ú. Bílina a pozemku p. č.
1674/21 v k. ú. Bílina.

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí
1336
Rezignaci pana Kamila Šrámka (ANO 2011) na funkci člena finančního výboru, a to
k 01.11.2019.
1337
Rezignaci pana Jiřího Patery (Nezávislí v Bílině – HNHRM) na mandát člena Zastupitelstva
města Bíliny, a to k 29.10.2019.
1338
Rezignaci pana Jaromíra Sochora (Nezávislí v Bílině – HNHRM) na postavení náhradníka
na mandát člena Zastupitelstva města Bíliny, z 29.10.2019.
1339
Prohlášení paní Lenky Glabazňové (Nezávislí v Bílině – HNHRM) členkou Zastupitelstva
města Bíliny, k 30.10.2019, s náležitostmi složení slibu na nejbližším zasedání zastupitelstva
města.

XI. bere na vědomí
1340
Žádost ředitelky Domu dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, o schválení nákupu
služebního vozidla.
1341
Nabídku nepotřebného majetku Domu dětí mládeže (bradla) a souhlasí s prodejem dle
platných Pravidel pro prodej movitého majetku příspěvkových organizací zřízených městem
Bílina.
1342
Návrh směrnice – pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
1343
Zápis z jednání komise pro životní prostředí a dopravu z 23.09.2019.
1344
Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize z 25.9.2019.
1345
Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 14.10.2019.
1346
Zápis z jednání komise pro místní média z 14.10.2019.
1347
Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 15.10.2019.
1348
Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize z 16.10.2019.
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1349
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise z 21.10.2019.
1350
Zápis z jednání sportovní komise z 21.10.2019.
1351
Informaci vedoucího odboru dopravy ve věci doručeného přípisu ředitele Městské policie
Bílina, týkajícího se žádosti o navýšení dopravního výkonu MHD v Bílině, a to primárně
v ranních hodinách.
1352
Informace vedoucího stavebního úřadu a životního prostředí a souhlasí s vybudováním
zdroje pitné vody na pozemku města u chaty pod Bořní.
1353
Informaci o odhadu celkových nákladů na investiční akci pod názvem „Technická a dopravní
infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Bílina – Újezd, Mírová ulice“.
1354
Informace odboru nemovitostí a investic ve věci variantního řešení rekonstrukce splaškové
kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o.
1355
Informace o zahájení spolupráce sociálních pracovníků odboru
a zdravotnictví s rodinami, které bydlí v bytech kategorie „rezerva města“.

sociálních

věcí

1356
Pravidelný přehled přestupků z Mírového náměstí a přilehlých ulic, včetně způsobu řešení
za období 09/2019, předkládaný ředitelem Městské policie Bílina.
1357
Výsledky kontrolního auditu stávajícího rozsahu pojistných rizik, zpracovaný společností
Broker Vision, s. r. o.
1358
Přijetí petice „Nespokojenost s chováním sousedů
SHD 577.

“ na adrese

1359
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem školství, kultury a sportu.
1360
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem nemovitostí a investic.
1361
Plnění úkolu ze zápisu rady města odborem sociálních věcí a zdravotnictví.
1362
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.
starostka města
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