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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 11. schůze v roce 2017, 
konané v mimořádném termínu 22. června 2017 

 
Usnesení s termínem č.: 
662 SÚaŽP  ihned 
762 Taj. (ONI)  30.06. 
207 ONI   30.06. 
82 ONI   11.07. 
428 ONI   11.07. 

84  MěP   01.08. 
1116 Taj. (SÚ)  31.10. 
1158  Taj. (ONI)  31.10. 
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. ukládá 
 

662  

Vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí vypracovat souhlas s ponecháním 
parního potrubí v zemi při demontáží výměníkové stanice v areálu kasáren, pro potřebu ČEZ 
Teplárenská, a. s.       OSÚaŽP – ihned 
 
 

II. schvaluje 
 
663  
Rozpočtovou změnu č. 93/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 90.000 Kč na projektovou přípravu akce 
„Modernizace sběrného dvora v Bílině“. 
 
664  
Rozpočtovou změnu č. 96/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 250.000 Kč z akce Napojení komunikace 
Kostomlaty –  Bílina na akci 17-68 Opravy na pozemcích města. 
 
665  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání pro provoz detašovaného 
pracoviště Informačního centra Bílina mezi městem Bílina jako nájemcem a Bohemia 
Healing Marienbad Waters, a. s., jako pronajímatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
666  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 ul. Sídliště Za Chlumem 751, dle návrhu 
předloženého odborem nemovitostí a investic, na dobu určitou jednoho roku, po ukončení 
nájemního vztahu stávajícího nájemce.  
 
667  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů mezi 
městem Bílina jako zájemcem a společností FIN servis, a. s., Kladno, jako 
zprostředkovatelem. Předmětem dodatku je zprostředkování nákupu dodávky elektřiny pro 
všechny organizace zřízené městem, včetně všech budov Městského úřadu Bílina, na rok 
2018. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
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668  

Uzavření příkazní smlouvy na technický dozor stavebníka na veřejnou zakázku malého 
rozsahu – Bílina – Hornická nemocnice s poliklinikou, mezi městem Bílina jako příkazcem a 
společností DIOMONTA, s. r. o., Praha, jako příkazníkem. Jedná se o řešení problematiky 
kanalizační sítě v areálu, rekonstrukce LDN C, rekonstrukce trafostanice v areálu Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, vč. technické pomoci. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
669  

Uzavření příkazní smlouvy na technický dozor stavebníka na veřejnou zakázku zadávanou 
dle § 53 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – Revitalizace objektů 
plavecké haly – objekt „B“ (občerstvení, sauna), mezi městem Bílina jako příkazcem 
a Ing. Lumírem Mojem, Teplice, jako příkazníkem. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
670  
Uzavření příkazní smlouvy na technický dozor stavebníka na veřejnou zakázku zadávanou 
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – Bílina – bezbariérová 
trasa od nádraží ČD k Zelenému domu – I. etapa, mezi městem Bílina jako příkazcem 
a společností NEXT Building, s. r. o., Teplice, jako příkazníkem. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 

II. neschvaluje  
 
 
671  
Rozpočtovou změnu č. 95/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 92.000 Kč úpravu sociálního zařízení 
MŠ Za Chlumem a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
 
 

III. souhlasí 
 
 
672  

S použitím znaku města při propagaci vlakové pošty „Praha – Most” u příležitosti výročí 500 
let kostela v Mostě. Znak města bude použit v souladu s obecně závaznou vyhláškou města 
Bíliny č. 2/2011 o městských symbolech a jejich užívání. Znak lze užívat v barevném i 
monochromním provedení v podobě dané popisem dle čl. I této vyhlášky, či ve shodě s jeho 
obsahem. 
 
673  
S úhradou demontáže výměníkové stanice ČEZ Teplárenské, a. s., ve výši 72.420 Kč vč. 
DPH. Městské technické služby Bílina provedou úhradu z jejich rozpočtu. 
 
 

IV. rozhodla 
 
 
674  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu, dle pravidel pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek – metodického pokynu OŠKaS, na akci „Malování vnitřních prostor školy“ 
pro Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, je nabídka 
firmy Petr Arpáš, s. r. o., Bílina. 
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675  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výstavba 
vstupního objektu (pokladna) areálu koupaliště Kyselka“ je nabídka společnosti Profistav JH, 
s. r. o., Bystřany-Světice. Zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.  
 
676  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Vybudování 
sídla Rychlé záchranné služby Ústeckého kraje v objektu mateřské školy Švabinského“ je 
nabídka společnosti DTS Vrbenský, a. s., Most. Druhá v pořadí je nabídka společnosti 
NATURTEP, s. r. o., Proboštov. Zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 
 

V. bere na vědomí 
 
 
677  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o výpovědi trvalého odběru tepelné 
energie v kasárnách. 
 
 
 
 
 

 
Oldřich Bubeníček v. r.  

starosta města 
Mgr. Veronika Horová v. r.   

místostarostka města 
 

 
Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 

místostarostka města 


