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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

 
Usnesení z 14. schůze v roce 2017, 

konané v mimořádném termínu 9. srpna 2017 
 
Usnesení s termínem č.: 
662 SÚaŽP  ihned 
762 Taj. (ONI)  30.06. 
82 ONI   11.07. 
681 Taj. (FO)  01.08. 
682 Taj.    01.08. 
679 Taj. (ONI)  22.08. 

680 Komise  22.08. 
744 MTSB   22.08. 
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. schvaluje 
 
848  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „Rekonstrukce chodníku v parku u Husitské 
bašty“ mezi městem Bílina jako objednatelem a společností INSKY, spol. s r.o., jako 
zhotovitelem. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení plnění díla. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města. 
 
849  
Zahraniční pracovní cestu do města Novovolynsk (Ukrajina), která se uskuteční od 23. do 
26. srpna 2017, za účasti pana Jiřího Konárka. 
 
 

II. rozhodla 
 
 
850  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu v rámci uzavřeného zadávacího 
řízení na služby „Projektová dokumentace (PD) – Rekonstrukce stravovacího provozu 
v 1. pp budovy v objektu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina“ je nabídka 
společnosti G-TEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s. r. o., Praha 6. Zároveň pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 
851  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu v rámci uzavřeného zadávacího 
řízení na stavení práce „Oprava fasády objektu ZUŠ Bílina“ je nabídka Martina Černého – 
MEANDR, Úpořiny. Druhá v pořadí je nabídka společnosti ALPIN MONT SERVIS, s. r. o., 
Dubí. Zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 
852  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup dvou 
užitkových vozidel“ je nabídka společnosti OKIM, s. r. o., Havlíčkova 396, Libochovice. 
 



Usnesení rady města z 09.08.2017   2 
 

 
 

III. bere na vědomí 
 
 
853  
Pozvání starosty ukrajinského města Novovolynsk, pana Viktora Sapožnikova, k návštěvě 
města v termínu od 23. do 26. srpna 2017 u příležitosti oslav Dne nezávislosti Ukrajiny. 
 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r.  
místostarostka města 

 
 
 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r.  
místostarostka města 


