
 
 

R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 23. schůze v roce 2020, 
konané v mimořádném termínu 6. října 2020 

 

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

373 ONI   31.08. 
752 ONI   17.09. 
1033  OŠKaS  31.10. 
123 KKCR   31.12. 
1061 ONI   31.12. 

 

Trvalá 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. schvaluje 
 
1111  
Rozpočtové opatření č. 107/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 72.000 Kč na akce „Dodávka a instalace zařízení 
vč. nastavení funkčnosti“ a „Zajištění internetového připojení na období 36 měsíců“ v rámci 
projektu „WiFi4EU – Bezdrátová veřejná síť ve městě Bílina“. 
 
1112  
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a společností SOFTEX NCP, 
s. r. o., jako zhotovitelem na akci „Dodávka a instalace zařízení vč. nastavení funkčnosti“ 
v rámci projektu „WiFi4EU – Bezdrátová veřejná síť ve městě Bílina“ za částku ve výši 
422.795,78 Kč vč. DPH s tím, že 15.000 eur z ceny díla uhradí poskytovatel poukázky 
z iniciativy WiFi4EU. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1113  
Uzavření rámcové dohody mezi městem Bílina jako objednatelem a společností O2 Czech 
Republic, a. s., jako poskytovatelem na akci „Zajištění internetového připojení na období 
36 měsíců“ v rámci projektu „WiFi4EU – Bezdrátová veřejná síť ve městě Bílina“ za částku 
ve výši 169.895,99 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

 
1114  
Záměr výpůjčky části pozemků parcelní číslo 482/1, 483/1, části pozemku parcelní číslo 616 
o výměře 323 m2 a části budovy bez čísla popisného nebo evidenčního o výměře 305 m2, 
která je součásti pozemku parcelní číslo 618 vše v katastrálním území Bílina. 
 
1115  
Uzavření smlouvy o dílo mezi společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, EKOSTAVBY Louny, 
s. r. o., jako zhotovitelem a městem Bílina jako objednatelem, jejímž předmětem je realizace 
stavby „OK Bílina I/13 a II/257“ číslo veřejné zakázky 08PT – 001048, která se uzavírá 
na základě smlouvy o spojení zadavatelů pro účely společného postupu směřujícího 
k zadání této veřejné zakázky z 13.07.2020. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


