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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 13. schůze v roce 2022, 
konané v mimořádném termínu 9. května 2022 

 
Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 
427 OIT   31.05.  
373 ONI   31.08. 
752 ONI   17.09. 
1033  OŠKaS  31.10. 

123 KKCR   31.12. 
1061 ONI   31.12. 
938 ONI   31.12. 
445 OŠSVaZ  30.06. 
446 TAJ   30.06. 
525 HNsP   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. rozhodla 

 
 
527  
Vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), s názvem „Zajištění 
havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina – část č. 2 – Úpravy přilehlých ploch hlavní 
lázeňské budovy za účelem odvodnění“ vybraného dodavatele VOBAS, s. r. o., Prokopa 
Holého 2005, Most, v souladu s § 124 odst. 2 zákona. Důvodem pro vyloučení je nesplnění 
povinnosti bez zbytečného odkladu uzavřít se zadavatelem smlouvu. 
 
528  
Zrušit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle 
zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních 
předpisů (dále jen zákon), v souladu s § 53 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízen, 
s názvem „Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina – část č. 2 – Úpravy 
přilehlých ploch hlavní lázeňské budovy za účelem odvodnění“, na základě § 127 odst. 2 
písm. b) zákona. 
 
529  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, na akci s názvem „Zajištění havarijního 
stavu budovy lázní Kyselka, Bílina – II“. 
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530  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na stavební práce a dodávky zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rekonstrukce vzduchotechniky 
městského divadla v Bílině“ je nabídka společnosti DCI Czech, a. s., Štěrboholská 1404/104, 
Praha 10. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. Druhou v pořadí je nabídka 
společnosti NCI.CZ ENGINEERING, s. r. o., Gorkého 1613, Litvínov. Pokud vybraný 
dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření smlouvy řádnou 
součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který se na základě 
hodnocení nabídek umístil jako druhý v pořadí a současně splnil podmínky účasti 
ve výběrovém řízení. Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo 
mezi objednatelem a dodavatelem bude realizováno podpisem starostky. 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


