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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 9. schůze v roce 2017, 
konané v mimořádném termínu 17. května 2017 

 
 
Usnesení s termínem č.: 
82 ONI   25.04. 
306 ONI   16.05. 
1116 Taj. (SÚ)  31.05. 
1158  Taj. (ONI)  31.05. 
254 ONI   06.06. 
308 ONI   06.06.  

84  MěP   06.06. 
428 ONI   06.06. 
762 Taj. (ONI)  30.06. 
207 ONI   30.06. 
373 ONI   31.12. 

 
Trvalé usnesení č.: 
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

 
 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. rozhodla 
 
 
527  
Přidělit prostor sloužící podnikání na adrese Wolkerova č. p. 73 ev. č. 7, Bílina, přízemí, 
výměra 208,07 m2 společnosti Česká spořitelna, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 
1929/62, PSČ 140 00, pro účel využití vybudování pobočky banky, která bude poskytovat 
finanční a jiné služby, v souladu s podnikatelským oprávněním, s účinností smlouvy o nájmu 
od 01.10.2017.  
 
 

II. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
528  
Uzavření dohody o narovnání případně soudního smíru s Dopravním podnikem měst 
Chomutova a Jirkova, a. s., s úhradou částky ve výši 1.350.000 Kč se splatností do 
30.06.2017, za předpokladu, že Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova vezme zpět 
všechny žaloby podané ve věci plnění veřejné zakázky z roku 2011 vedené u Okresního 
soudu v Teplicích a že vezme zpět návrh na přezkoumání úkonů zadavatele podaný k Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže. V případě, že by složená kauce stěžovateli Dopravního 
podniku měst Chomutova a Jirkova nebyla celá vracena, bude se podílet na úhradě poměrné 
části, kterou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stěžovateli nevrátí. Náklady všech 
soudních řízení si ponese Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova ze svého. 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r.  
starosta města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r.  
místostarostka města 

 
 


