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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 15. schůze v roce 2021, 
Konané v mimořádném termínu 29. července 2021 

 
Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
204 OD   16.03. 
1071 ONI   23.04. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 
165 ONI   30.04. 
263 ONI   30.04. 
427 OIT   31.05. 
499 ONI   31.05.  
166 FO   15.06. 

826 MTSB   31.08. 
827 ONI   31.08. 
373 ONI   31.08. 
752 ONI   17.09. 
1033  OŠKaS  31.10. 
1117 OD   10.11. 
1116 ONI   01.12. 
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 
 
 
931  
Rozpočtové opatření č. 113/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 97.000 Kč z akce č.18–06 „Vybudování 

parkoviště za zimním stadionem“ do rezervy organizační složky města Kulturní centrum 

Bílina (33–92). 

932  

Dohodu o úhradě nákladů souvisejících s odstraněním reklamovaných vad díla 

a odstraněním uplatněných vad díla „Revitalizace Mírového náměstí, Bílina“, vady 

na podzemních rozvaděčích, mezi městem Bílina jako oprávněným a společností Metrostav, 

a. s., Koželužská 2450/4, Praha 8 – Libeň, jako zhotovitelem. Podpisem dohody pověřuje 

starostku města. 

933  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2021/03 mezi městem Bílina jako objednatelem 

a společností Buggalo, s. r. o., jako zhotovitelem, na provedení stavebních prací na akci 

„ZŠ Aléská – Odborná učebna a bezbariérové řešení školy“, jehož předmětem jsou 

méněpráce v hodnotě 16.875,04 Kč bez DPH (20.418,80 Kč včetně DPH), kdy konečná cena 

díla dle rozpočtu a změnového listu k dodatku č. 1 bude 714.474,96 Kč bez DPH 

(864.514,70 Kč včetně DPH) a dále prodloužení termínu dokončení stavebních prací 

do 31.08.2021. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
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934  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2021/12 mezi městem Bílina jako objednatelem 

a společností FLAME System, s. r. o., jako zhotovitelem, na provedení stavebních prací 

na akci „Vybavení odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská – část VZ č. 4 – 

Modernizace datové sítě“. Předmětem dodatku jsou vícepráce v hodnotě 28.160 Kč 

bez DPH (34.073,60 Kč včetně DPH), kdy konečná cena díla dle rozpočtu a změnového listu 

k dodatku č. 1 bude 1.670.934 Kč bez DPH (2.021.830,60 Kč včetně DPH). Podpisem 

dodatku pověřuje starostku města. 

II. rozhodla 
 
935  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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 s názvem „Rozšíření parkoviště v místě 

křížení ulic Jiráskova a Jižní, Bílina“. 

936  
Vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou 

ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, s názvem „Novostavba správního objektu s bytovou jednotkou pro areál 

koupaliště Kyselka na p. p. č. 1916/1, 1916/2, 1915/4, 1916/34 a 1916/35 v k. ú. Bílina – část 

č. 3 MOBILIÁŘ“ účastníka KASCH – interiér, s. r. o., Jaromíra Šamala 318/10, Ostrava, 

v souladu s ust. § 124 odst. 2 zákona. Důvodem pro vyloučení je skutečnost, že vybraný 

dodavatel oznámil zadavateli 22.07.2021 své rozhodnutí o odstoupení z výběrového řízení 

a úmysl nepodepsaní smlouvy o dílo. 

 

VI. ruší 
 

937  

Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou dle zákona 

č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s § 53 ve zjednodušeném 

podlimitním řízení, s názvem „Novostavba správního objektu s bytovou jednotkou pro areál 

koupaliště Kyselka na p. p. č. 1916/1, 1916/2, 1915/4, 1916/34 a 1916/35 v k. ú. Bílina – část 

č. 3 MOBILIÁŘ“, na základě ust. § 127 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


