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Poskytnutí informace dle í4 odst.5 písm. d) zákona č. 106/í999 Sb.

Město Bílina obdželo 15.02.2021 Vaši žádost podle zákona é. 10611999 Sb., o svobodném p ístupu
k informacím, ve znění pozdějších p edpis (dále jen,lníZ"), v níž žádáte o poskytnutí informací:

Jaké konkrétní p íspěvkové organizace, ve smyslu 4 odst. í písm. c) a d)
zákona ě.13412016 Sb. (dále a ,,AlZ"|, byly povinn m subiektem z izeny, a to za celou
dobu existence povinného subiektu?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikaěních rjdajťr p íspěvkové
organizace věetně popisu jejího čelu.

Jaké jiné právnické osoby, ve smysIu 4 odst. í písm. e) bod 1. a 2.
zákona ě.13412016 Sb., by|y povinn m subjektem založeny, a to za celou dobu
existence povinného subjektu?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních ridajri jiné
právnické osoby a včetně popisu jejího uěe!u.

Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici 4 odst. 1 písm. e) bod í. a bod 2.
zákona č. 13412016 Sb., byly povinn m subjektem založeny, a to za celou dobu
existence povinného su bjektu?

Jaké 3 nejv znamněiši zakázky byly uzav eny v kalendá ním roce 2020 na základě
veňikální spolupráce dle íí zákona ě. 13412016 Sb.?

Uvedenou informac! prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních udaj druhé
smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky- V p ípadě, že skutečnou hodnotu
zakázky nelze určit, tak prosím uveďte p edpokládanou hodnotu zakázky dle 16 AlZ.
Za nejv znamnější zakázky považujte nadlimitní ve einé zakázky jqiž skuteěná, nebo
predpokládaná hodnota je v daném kalendá ním roce nejvyšší.

Jaké 3 nejv; znamnějši zakázky byly uzav eny v kalendá ním roce 2020 na základě
horizontální spolupráce dle 12 zákona č. í 3412016 Sb.?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údaj druhé
smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V p ípadě, že skuteěnou hodnotu
zakázky nelze určit, tak prosím uveďte p edpokládanou hodnotu zakázky dle 16 AlZ.
Za nqvyznamnější zakázky považujte nadlimitní ve einé zakázky jeiíž skutečná, nebo
predpokládaná hodnota je v daném kalendá ním roce nejvyšší.
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mĚsro gíLlNA
B ežánská 50l 4, 418 31 Bítina

6. Jaké 3 neiv znamnější ve ejné zakázky by|y uzav eny v kalendá ním roce 2O2O
s dodavateli, kte í nejsou ve ein m zadavatelem podleAlZ?

Uvedenou informaci prosím uvádějte věetně uvedení všech identifikačních udaj druhé
smluvní strany zakázky a včetně skuteěné hodnoty zakázky. V p ípadě, že skutečnou hodnotu
zakázky nelze urěit, tak prosím uveďte p edpokládanou hodnotu zakázky dle 16 AlZ.
Za n{vyznamnější zakázky považujte nadlimitní ve einé zakázky jqíž skutečná, nebo
p edpokládaná hodnota je v daném kalendá ním roce nejvyšší.

7. Jak, m způsobem zajišťuje povinn subjekt dodžení zásadu transparentnosti podle
6 ZVZ ve vztahu k ve ejn m zakázkám ma!ého rozsahu na právní služby nespadající

pod v jimku dle 29 písm. k| ZVZ?

Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedení webové stránky, kde probíhá béžná soutěž,
nebo uvedením seznamu oslovovan ch kancelá í, tak aby bylo zajištěno dostatečné tžní
prost edí.

8. Jaká organizační složka státu je p ímo nad ízená povinnému subjektu?

9. Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizaéní
struktury), včetně uvedení odbor , sekcí a oddělení, uvedení poětu zaměstnanc konkrétních
odbor , oddělení a sekcí a lryjád ení wtahu nad ízenosti a pod ízenosti mezi nimi.

í0. Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve
smyslu 214 ZYZ povinn subjekt používá?

Na základě vaší žádosti vám sděluieme:

1. V pňložen ch tabulkách naleznete veškeré (aktlvní i zrušené) p íspěvkové organizace z ízené
městem Bílina.

a) aktivní p íspěvkové organizace

Popis identifikační daie

lČo 55639600

Název p íspěvkové orqanizace
Základní škola, Bílina, Aléská 27O, okres Teplice, p íspěvková
organizace

próvníforma
331- - P íspěvková organizace z ízená zemním samosprávn, m
celkem

popis čelu
ZŠ uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli zákl. vzdě!ávání
uveden mi v 44 a podle vzdělávacích program uveden, ch v
3,4,5 zákona č.56L/2O04 Sb.

Datum vzniku po dle z iz,ovací
listinv 01.01.1997
Datum vzniku PO v OR 01.07.2001
Datum vzniku-vypis z RES 01.01.1997
Datum vzniku školv kápis v nŠ) o1..og.L977

Datum zániku x

Adresa sídlo Bílina, uL A!éská 27O, okres Teplice, PSČ 41801
Statutórní orgón ( editel Po) Mgr. DAGMAR AXAMITOVÁ, dat. nar. 10. dubna L962

5. května 83,4L7 52 Hostomice
Den vzniku funkce: 1. ledna 201,6
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rurĚsro gíLlNA
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Popis identifikační daie
tčo 65639626

Název p íspěvkové organizace
Základní škola, Bílina, Lidická gtltg, okres Teplice, p íspěvková
organizace

právníforma
331 - P íspěvková organizace z ízená zemním samosprávn,,im
celkem

popis ťtčelu
ZŠ uskutečňuje základní vzdětávánív souladu s cíti zák!. vzdětávání
uveden, miv 44 a podle vzdělávacích program uveden' ch v
3,4,5 zákona č.56L/2o04 sb.

Datum vzniku po dle z izovací
listiny 01.01.1997

Datum vzniku PO v OR 01.07.2001

Datum vzniku-vypis z RES 01.01.1997

Datum vzniku školy (zápis v nŠ) o2.o9.t923
Datum zániku x

Adresa sídla Bílina, ul. Lidická 3t/78, okres Teplice, PSČ 41828

Statutórníorgán ( editel PO) Mgr. Bc., MARIE SECHOVCOVÁ, dat. nar. 17. dubna 1967

Bílina, Lidická 278lL6, okres Teplice, PSČ 41801

Den vzniku funkce: 1. srpna 2018

Popis identifikační daie
lČo 65639618

Název p íspěvkové orqonizace
Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, p íspěvková
organizace

právníforma
331 - P íspěvková organizace z ízená zemním samosprávn, m
ce!kem

popis čelu
ZŠ uskutečňuje zákIadní vzdě!ávání v souladu s cíti zákl. vzdělávání
uvedenlimiv 44 a podIe vzdělávacích program uveden,ích v
3,4,5 zákona č.56Ll2O04 Sb.

Datum vzniku po dle z izovací
listiny 01.01.1997

Datum vzniku PO v OR 0I.07.20oL
Datum vzniku-wpis z RES 01.01.1997

Datum vzniku školy (zópis v nŠ/ ot.09.L972
Datum zániku x

Adresa sídla Sídliště Za Chlumem 824, Teplické P edměstí,4L8 01 Bílina

Statutární orgón ( editel PO) Mgr. BARBORA SCHNElDEROVÁ, dat. nar. 7. ledna 1985

Bílina, B ežánská 38614,418 031 Bílina

Den vzniku funkce: 1. srpna 2018

Tel. risfrednal+42O 417 8l0 8l l
Fax: +420 417 810 815
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Popis identifikační daje

tčo 63788247

Název p íspěvkové organizace Mate ská škola Bílina, Čapkova 869, p íspěvková organizace

próvníforma
331 - P íspěvková organizace z ízená zemním samosprávn,im
celkem

popis čelu
MŠ uskutečňuje základní vzdělávánív souladu s cíli p edškolního
vzdělávání uveden, mi v 33 zákona č.56112004 Sb.

Datum vzniku po dle z izovací
listiny 01.01.1996

Datum vzniku PO v OR 15.09.2004

Datum vzniku-vypis z RES 01.01.1996

Datum vzniku škoty (zópis v nŠ) 22.05.1996

Datum zóniku x

Adresa sídla Bílina, Čapkova 869, okres Teplice, PSČ 41801

Stotutórní orgán ( editel PO) LENKA ZLATOHLAVKOVÁ, dat. nar. 3. prosince 1958

Bed icha Smetany 44Ll4, Teplické P edměstí,4I8 01 Bílina

Den vzniku funkce: 1. srpna 20L2

Popis identifikační daie
tČo 70200467

Název p íspěvkové orqanizace
Mate ská škota Bílina, Maxe Švabinského 664, p íspěvková
organizace

próvníforma
331 - P íspěvková organizace z ízená zemním samosprávn,, m

celkem

popis čelu
MŠ uskutečňuje základnívzdělávání v souladu s cíli p eškolního
vzdělávání uveden, mi v 33 zákona č.56L/2O04 Sb.

Datum vzniku po dle z izovací
listínv 01.01.2000

Datum vzniku PO v OR 01.01.2000

Datum vzniku-v pis z RES 01.01.2000

Datum vzniku školv hópis v RŠ) 22.05.1996

Datum zániku x

Adresa sídla Bítina, Maxe Švabinského 564, okres Teptice, PSČ 41801

Statutární orgón ( editel Po) Bc. LADISLAVA pĚcnovÁ, dat. nar. !7. dubna t976
Kostomlatská 91, 4I7 53 Světec

Den vzniku funkce: 1. ledna 2OL4

Tel. st ednal+420 417 810 811

Fa,x: +420 4l7 8l0 8l5
E-mail: ePodatelna@bilina. cz.
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Popis identifikační tidaje

tčo 63788L79

Nózev p íspěvkové organizace Mate ská škola Bílina, Síbova 332, p íspěvková organizace

právníforma
331 - P íspěvková organizace z ízená zemním samosprávn, m
ceIkem

popis čelu
MŠ uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli p eškolního
vzdělávání uveden, miv 33 zákona č.567/2004 Sb.

Datum vzniku po dle z izovací
listiny 01.01.1996
Datum vzníku PO v OR 01.01.2003
Dotum vzníku-vypis z RES 01.01.1996

Datum vzniku školv kópis v RŠ) 22.05.L996

Datum zániku x

Adresa sídla Bílina, Síbova 332, okres Teptice, PSČ 41801

Statutórníorgón ( editel PO) JANA ŽÁčrovÁ, dat. nar. 1. dubna 1975

Bí!ina, Jenišovská 333/8, psČ 41801

Den vzniku funkce: L. zá í 2O2O

Popis identifikační daje

lČo 70226300

Nózev p íspěvkové orqanizace
Centrální školní jídelna Bílina, Náb eží 381, p íspěvková
organizace

právnííorma
331 - P íspěvková organizace z ízená zemním samosprávn, m
ceIkem

popís čelu
Za ízeni školního stravováníposkytuje služby podle 119 zákona
č.56t/2o04 sb.

Datum vzniku po dle z izovací
lístinv 01.01.2000
Datum vzniku PO v OR x

Datum vzniku-vypis z RES 01.01.2000

Datum vzníku školy (zápis v nŠ/ 22.05.L996

Datum zóniku x

Adresa sídla Náb ežní 381, 418 01 Bílina

Statutárníorgán ( editel Po) ANDREA SENTENSKÁ, nar.12. prosince 7976
Bílina, 5.května 288, psČ 41801

Den vzniku funkce: 1. srpna 2OL2

Tel. risťednal+420 4l7 810 81l
Fa<: +420 417 810 815
E-mail: ePodatelna@bilina. cz
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MĚsTo gíLlNA
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Popis identifikační daie

tčo 63788047

Nózev p íspěvkové orqanizace
Základní umělecká škola Gustava Waltera, p íspěvková
organizace

próvníforma
331 - P íspěvková organizace z ízená rjzemním samosprávn,, m

celkem

popis čelu
Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělávání v
jednotliv, ch uměleck, ch oborech podle 109 zákona č.

561/2004 sb.
Datum vzníku po dle z izovací
listiny 01.01.1-996

Datum vzniku PO v OR 01.07.2001

Datum vzniku-vypis z RES 01.01.1996

Datum vzníku školv kópis v RŠ) 01.09.1-929

Datum záníku x

Adresa sídla Bílina, Mírové náměstí 2llt6,okres Teptice, PSČ 41801

Stotutárníorgán ( editel PO) Bc. JlŘí KopA, dat. nar. 8. ledna t964
Teplice, Bratislavská ul. 425, PSČ 41503

Den vzniku funkce: 1. |istopadu 1998

Popis identifikační daie
lČo 47767o57

Nózev p íspěvkové organizace oŮu oĚrí A MLADEžE síLlNn, p íspěvková organizace

právníforma
331 - P íspěvková organizace z izená zemním samosprávnlim
celkem

popis čelu
školské za izení pro zájmové vzdělávání uskutečňující zájmové
vzdělávání podle ltl zákona č.56L/2O04 Sb.

Datum vzníku po dle z izovací
listiny 01.01.1994

Datum vzniku PO v OR X

Datum vzniku-v pis z RES 01.04.1993

Datum vzniku školv (zópis v nŠJ 22.05.1996

Datum zániku x

Adresa sídla 41801 Bílina, Teplické P edměstí, Haví ská529/tO
Statutórníorgón ( editel PO) KRISTA sÝKoRoVÁ, dat. nar. 31.srpna 1961

Stu de ntsl <á 27 8 l LO, 4!8Ot Bíl i na

Den vzniku funkce: 1. srpna L997

Tel. risťednal+420 417 8l0 811

Fax: +420 417 810 815
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MĚSTO SÍLINA
B ežánská 5014, 418 3í Bítina

Popis identifikační daje
tčo 70885222
Nózev p íspěvkové orqanizace Městské technické služby Bílina, p íspěvková organizace

próvníforma
331 - P íspěvková organizace z izená tizemním samosprávn, m
celkem

popis čelu

obnova, opravy, rjdržba, čištění, zimníridržba silnic, místních
komunikací a ostatních pozemních komunikací evidovan, ch na LV
pro město Bílina, sběr, p eprava, využití, nakládání a

zneškodnění komunálního a stavebního odpadu na zemí města
Bíliny, a to iformou sběrného dvora, obnova, oprava a ridržba
ve ejného osvětlení, provoz ve ejn, ch WC, provoz, držba,
obnova nemovitého majetku ve vlastnictví města Bíliny
p evedeného do správy organizace k jejímu vlastnímu
hospoda ení(nap . sportovniza ízení).

Datum vzniku po dle z izovací
listiny 01.01.2001

Datum vzniku PO v OR 72.oL.2ool
Datum vzniku-vypis z RES 01.01.2001
Datum zániku x

Adresa sídla Teplická 899, Teplické P edměstí, 418 01 Bílina
Statutární orgán ( editel PO) o[GA RoUČKoVÁ, dat. nar. 14. srpna 1953

č.p. 140,435 01 Havraň

Den vzniku funkce: 1,. ledna 2001

b) zrušené p íspěvkové organizace

Popis identifikační daie
lČo 49087185

Název p íspěvkové orqanizace 2.Zák|adní škola, Bílina, p íspěvková organizace

próvníforma
331 - P íspěvková organizace z izená zemním samosprávn,im
celkem

popis čelu
ZŠ uskutečňuje základnívzdělávánív souladu s cíli zákl. vzdělávání
uveden, mi v 44 a podle vzdělávacích program uveden,ích v
3,4,5 zákona č.56Ll2O04 Sb.

Datum vzniku po dle z izovací
listinv 20.I2.L993
Datum vzniku PO v OR 26.09.2oo1.

Datum vzniku-vypis z RES 01.01.1997

Datum vzniku škotv kápis v nš) 20.12.L993

Datum zóniku 31.08.2003

Datumv mazuzOR 15.10.2003

Adresa sídla Bílina, ul. Teplická 555, PsČ 418 01

Tel. risťednal+420 4l7 810 8l l
Fax: +420 4l7 8l0 815

E-mail: ePodatelna@bi l ina. cz

http://www.bilina.cz
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mĚsro gíLlNA
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Popis identifikační daje

tčo 0036L232

Název p íspěvkové orqanizace Kulturní centrum Kaskáda v Bílině, p íspěvková organizace

právníforma
331 - P íspěvková organizace z ízená zemním samosprávnyim
celkem

popis čelu

provozování kulturních za ízení (kulturní dtjm, p írodnídlvadlo na

kyselce, kino, městské divad!o), uměleck ch, společensk, ch,
vzdělávacích a kulturních akcí, propagační činnost, krátkodobt
pronájem kulturních za ízení

Datum vzniku po dle z izovací
listinv 01,.ot.t97,2

Datum vzníku PO v OR x

Datum vzniku-v pis z RES 03.03.].99,4

Datum zóniku 3L.t2.2oL5

Datumv mazuzOR x

Adresa,sídla BíIina, ut. Želivského 5al7, psČ 418 01

2. V p iložen ch tabulkách naleznete veškeré (aktivní i zrušené) právnické osoby založené
městem BíIina.

a) aktivní právnické osoby

Popis identifikační tídaje

lČo 6t325422
Nózev próvnické osoby Hornická nemorcnice s poliklinikou spol. s r.o.

Spisovó značka C 6957 vedená rr Krajského soudu v Ústí nad Labem
právníforma společnost s ručením omezen m

popis (tčelu

Poskytování zdravotní péče , jejíž obsah je vymezen v rozhodnutích
vydan ch podle obecně závazn, ch právních p edpisri, sociální služby
podle zákona č.70812006 Sb., masérské, rekondiční a regenerační
služby

Datum vzníku, zópisu v OR 01.06.1994
Datum zóniku x

Adresa sídla Bílina, ul. pražská 206195, psČ 418 01

Statutó rn í o rgá n (je d n ate l) lng. Andrea Abigail Nováková

dat. nar, 13. íjna t97L, Husova 316,4t7 54 KostomIaty pod Milešovkou
Den vzniku funl<ce: 24. íjna 2016

Tel. rist edna: +420 4l7 810 811

Fa,r: +420 417 8l0 8l5
E-mail: ePodatelna@bilina. c4
http://www.bilina.cz

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230
ID Datové schnánky: qdtb7w
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MĚsTo gíLlNA
B ežánská 50l 4, 418 31 Bítina

b) zrušené právnické osoby, p ípadně právnická osoba, ve které bylo ukončeno ělenství

Popis identifikační daje
tčo 28686055

Název próvnické osoby Rekreační a sportovní za ízení Bílina s. r. o.

Spisovó značka C26788vedená u Kraiského soudu v Ústí nad Labem

právníforma společnost s ručením omezen, m

popis čelu
poskytování tělou chovn, ch a sportovních s|užeb, hostinská činnost,
krátkodobé pronájmy

Datum vzniku, zápisu v OR 01.01.2009

Datum z niku 06.09.2ot7
Adresa sídla Bílina, Litomě ická 9o4, psČ 418 01

Statutórní orgán (jednatel) Diana Blaht nková

dat. nar. tl. nora L973, Školní 2I7,4L7 54 Kostomlaty pod Milešovkou
Den vzniku funkce: 23. rjnora 2Ot6, vymazáno 06. zá i 2OL7

Popis identifikační daie
lČo 2866574I
Nózev próvnické osoby Bílinské lázně o.p.s.
Spisovó značka O 24lvedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
právníforma Obecně prospěšná společnost

popis čelu

správa movitého a nemovitého majetku, kten Wo íareál Lázní Bílina -
Kyselka a to včetně jeho pronajímání t etím osobám, poskytování
ričelov, ch dotacít etím osobám zajišťující rekonstrukci a násl. provoz
Lázni Bílina - Kyselka

Datum vzniku, zápisu v OR 16.06.2008

Datum zániku 19.o2.2o73

Adresa sídla Bílina, ul. B ežánská čp. 5o/4, psČ 418 01

Statutórní orgón ( editel) kate ina Žofková

dat. nar. 20. b ezna 1980, B ežánská 49/2,418 01 Bílina

Den vzniku funkce: 19. dubna 2OI2, vymazáno 19. nora 2OL3

Tel. risťedna; +420 417 8l0 811

Fax: +420 417 810 815

E-mail: ePodatelna Dbilina.cz

http://www.bilina.cz

|Č: 00266230

DIČ: CZ00266230
ID Datové schrrárrky: qdtb7vx

Bankovní spojení

č. li. 19-1 06a440379l0800



MĚsTo
B ežánská 31 Bítina

gíLlNA
50l4,418

Popis identifikační daje

tčo 2735L661
Název právnické osoby Muzeum Bílina o. p. s.

spisovó značka O 231vedená u Kraiského soudu v Ústí nad Labem

próvnííorma Obecně prospěšná společnost

popis čelu
získávánía shromaždbvání p írodnin a lidsk ch v,iWorri pro vědecké
a studijní ričely, zkoumání prost edí p írodnin, vytvá ení sbírek,
vedení kroniky města

Datum vzniku, zápisu v OR 29.03.2008

Datum zóniku 25.08.2010

Adresa sídla Bílina, ul. Vrchlického 27o, PsČ418 01

Statutórní orgón (spróvní rada) Veronika Ježková (p edseda správní rady)

dat. nar. 02. snpna 1975, Mírové náměstí 9Oh5,418 01 Bílina

Den vzniku funkce:3. nora IOLO, vymazáno 25. srpna 2010

Michal Mlei (člen správní radv)

dat. nar. 12. květnaL982,5. května 47,4L8 01 Bílina

Den vzniku funkce: 3. nora 20L0, vymazáno 25. srpna 2OLO

Popis identifikační daie
lČo 25488601

Nózev právnické osoby TERRA NATL'RA o. p. s.

spisová značka O 139 vedená u Kraiského soudu v Ústí nad Labem

próvníforma Obecně prospěšná společnost

popis (lčelu

obnova zanikl, ch obcíRadovesické vvsypky (částečná obnova obce
Hetov, provozování muzea s relikvlemi zanikI, ch obcí, obnova věže
na hradě KostomIaty), provozováni ekologického zemědělství,
provozování agroturistiky, obnova emesel, z ízení a provozování
naučn, ch stezek, provozování autokempu kostomlaty, provozování
p íměstské rekreační zóny Bílina, po ádní kulturních, společensk, ch
a sportovních akcí.

Datum vzniku, zópisu v OR 10.05.2004

Datum ukončení členstvív o.p.s. t6.06.2oI4
Datum zániku x

Adresa sídla Hrobčice, čp.41, psČ4L7 57

Statutární orgán (spróvní rada) Robert Schuran (p edseda správní rady)

dat. nar. 27. blezna L97L, Červenri Újezd 43,4L8 04 Hrobčice

Den vzniku í'unkce: 29. ledna 2OL3

Zdeněk Rendl (člen správní rady)

dat. nar. t6. zá í L97O, Jiráskova 336, 418 01 Bílina

Den vzniku illenství: 14. listopadu 2OL2

Tel. rist ednal+420 417 8l0 8ll
Far<: +420 4l7 810 815

E-mail: ePodatelna@bilina. cz

http://www.bilina.cz

IČ 00266230

DIČ: CZ00266230
ID Datové schránky: qdtbhx

Barrkovní spojení
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MĚsTo gíLlNA
B ežánská 50l 4, 418 31 Bítina

Popis identifikační daje

tčo 64050564
Název próvnické osoby HOTEL U LVA, společnost s ručením omezenr m

Spisovó značka C 9799 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

próvníforma společnost s ručením omezen, m

popis čelu
ubytovací služby v ubytova cích za ízeních, hostinská činnost,
koupě zboží za ričelem jeho dalšího prodeje a prodej

Datum vzníku, zápisu v OR 01.12.1995
Datum zániku 10.L2.2002
Adresa sídla Bílina, Mírové náměstí 92, Psč 418 01
Statutórní orgón (jed natel) Milostav Štefl

dat. nar. 31. íjna !972, Studentská 589/30, 418 01 Bílina

Den vzniku funkce: 28. červn a L999, vymazáno 10. prosin ce 2OO2

4.

5

6.

3. Městem Bílina nebyly založeny právnické osoby, které nespadají pod definici 4 odst. 1

písm. e) bod 1. a bod 2. zákonač. 13412016 Sb.

V roce 2020 nebyly uzav eny žádné smlouvy na základě vertikální spolupráce dle 1 1 zákona
ě. 13412016 Sb., které by splňovaly limity nadlimitních ve ejnych zakázek.

V roce 2O2O nebyly uzav eny žádné smlouvy na základě horizontální spolupráce
dle 12 zákona č. 13412016 Sb., které by sp!ňovaly Iimity nadlimitních ve ejnych zakázek.

V kalendá ním roce 2020 byla uzav ena jedna ve ejná zakázka, která byla zadána
v nadlimitním režimu. vítězn, dodavatel neníve ejn,im zadavatelem.

Název zakázkv: Dodávka multifunkčního svozového vozidla - MTSB
Svstémové číslo: P2OV00000059,
webová adresa:
Název zadavatele: Městské technické služby Bílina, p íspěvková organizace
Název dodavatele: Komunální technika, s.r.o., Boleslavská 7544,250 01 Brand, s Nad Labem,
lčo: zssg4o55
P edpokládaná hodnota zakázkv: 6.500.000 Kč bez DPH
Konečná hodnota zakázkv: 6.469.000 Kč bez DPH

Ve ejné zakázky ma!ého rozsahu na služby (konkrétně na právní služby) jsou v souladu se
Směrnicí č. L/2O2O - Pravidla pro zadávání ve ejn, ch zakázek, kterou vydalo město Bílina
s ričinností od O7.0t.2020. Ve ejné zakázky malého rozsahu na právní služby jsou zadávány
v režimu této směrnice, d!e čl. 1a - Vtijimky u ve ejn,ch zakázek l. - lll. kategorie. Směrnice
č. U2O2O - Pravidla pro zadávání ve ejn, ch zakázek, jsou v elektronické podobě volně
dostupná na webové adrese:
https : //www. bi l i na.czlcs/m ests kv-u ra d/ve rei ne-za kazkv-4/.

Ve ejné zakázky města Bíliny jsou zadávány prost ednictvím elektronického nástroje E-ZAK
na webové adrese: https://zakazkv.bilina.cz.

7.

Tel. risťedn4+420 417 810 8ll
Pry; +420 417 8l0 815

E-mail: eP o datelna@bilina. cz

http://www.bilina.cz
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MESTO BILINA
B ežánská 50l 4, 418 31 Bítina

Obce, města, kraje mají postavení uzemního samosprávného spoleěenství. Samospráva
je vykonávána v zásadě nezávisle na státu. Obec je součástí státu, je jeho základní zemní
jednotkou. Obce se ídí zákonem é. 12812000 Sb,, jsou ve ejnoprávní korporací, prál,nickou
a učetníjednotkou.

Mezi organizační složky státu pod!e ziákona ě, 219/2000 Sb., pat í ministerstva a jiné r;právní
ady státu, Ustavní soud, soudy, s;tátní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní u ad, Kancelá

prezidenta republiky, Ú ad vlády České republiky, Kancelá ve ejného ochráncer práv,
Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná za ízení, o kten ch
to stanoví zvláštní p edpis anebo tentcl zákon.

Město Bílina není tedy p ímo podrízená některé organizační s|ožce státu.

V p íloze č. 1 ,,Organigram MěÚ Bílina od 01 ,O1.2021" p ikládáme organigram Městského
u adu Bílina včetně uvedení požadov,an ch informací (odbory, oddělení, počty zaměstnanců
dle odbor , oddělení, strukturní vyjád ení vztahu nad ízenosti a pod ízenosti).

10. Město Bílina ve smyslu 214 AlZpoužívá internetovou adresu profilu zadavatele:
https ://za kazkv. bi li na.cz

S pozdravem

P ílohy: 1. Organigram MěÚ Bílina od 01 ,O1.2021ve formátu jpg

lng. Michaela Vršková
vedoucí finančního odboru

8.

9

Tel. rist ednal +420 4l7 8l0 81l
Fa<: +420 417 8l0 8l5
E-mail: ePodatelna(Db ili na. cz
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