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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 7. schůze v roce 2017, 
konané v mimořádném termínu 2. května 2017 

 
Usnesení s termínem č.: 
82 ONI   25.04. 
210 Taj. (ONI)  30.04. 
208 ONI   16.05. 
254 ONI   16.05. 
306 ONI   16.05. 
307  ONI    16.05. 
308 ONI   16.05. 
372 ONI   16.05. 

373 ONI   16.05. 
1116 Taj. (SÚ)  31.05. 
1158  Taj. (ONI)  31.05. 
84  MěP   06.06. 
428 ONI   06.06. 
762 Taj. (ONI)  30.06. 
207 ONI   30.06. 

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

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. schvaluje 
 
443  
Rozpočtovou změnu č. 54/2017 – přesun finančních prostředků z akce – 16-22 Napojení 
komunikace Bílina – Kostomlaty na akci 17-32 Vybudování nových toalet v budově 
městského úřadu, ve výši 97.000 Kč. 
 
444  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci vybudování nových toalet v budově 
městského úřadu, uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 
NATURTEP, s. r. o., jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla 
a prodloužení termínu předání díla, z důvodu nepředpokládaných rozporů projektové 
dokumentace a skutečnosti. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
445  
Zahraniční služební cestu do města Jaraczewo (Polsko), která se uskuteční od 26.–
29.05. 2017 za účasti pana Josefa Horáčka. 
 
 

II. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
446  
Společnost JTH Idea, a. s., se sídlem v Teplicích, Krupská 33/20, IČ 273 41 666 jako 
kupujícího areálu bývalých vojenských kasáren v Bílině, a to p. č. 1681/10 o výměře 
3 936 m2; p. č. 1681/17 o výměře 31 m2; p. č. 1681/18 o výměře 4 072 m2; p. č. 1681/19 
o výměře 104 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/20 o výměře 561 m2, jejíž 
součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/21 o výměře 138 m2, jejíž součástí je stavba bez 
čp/če; p. č. 1681/22 o výměře 77 m2; p. č. 1681/23 o výměře 83 m2; p. č. 1681/24 o výměře 
103 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/25 o výměře 73 m2, jejíž součástí je 
stavba bez čp/če; p. č. 1681/26 o výměře 6 797 m2; p. č. 1681/27 o výměře 3 097 m2; p. č. 
1681/28 o výměře 3 743 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/29 o výměře 
1 912 m2; p. č. 1681/30 o výměře 17 m2; p. č. 1681/52 o výměře 16 m2; p. č. 1681/54 
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o výměře 915 m2; p. č. 1681/2 o výměře 242 m2; p. č. 1681/43 o výměře 1 647 m2; p. č. 
1681/44 o výměře 656 m2 za kupní cenu 3.650.000 Kč stanovenou znaleckým posudkem. 
 
 

III. bere na vědomí 
 
447  
Pozvání starosty polského města Jaraczewo k návštěvě města v termínu 26.–29.05.2017 na 
městské slavnosti. 
 
448  
Informaci pana Jiřího Konárka, člena rady města, ze zahraniční odborné exkurze pořádané 
společností ČEZ, a. s., do Nizozemska, konané od 23.04.2017 do 26.04.2017. 
 
449  
Odstoupení pana Jiřího Konárka z hodnotící komise pro posouzení a hodnocení veřejných 
zakázek malého rozsahu pro Městský úřad Bílina a mateřské školy, k 31.05.2017. 
 
 

IV. volí 
 
 
450  
Mgr. Aleše Tallowitze členem hodnotící komise pro posouzení a hodnocení veřejných 
zakázek malého rozsahu pro Městský úřad Bílina a mateřské školy, s účinností od 
01.06.2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r. 
místostarostka města 

 
 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 


