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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 30. schůze v roce 2016, 
konané v mimořádném termínu 15. prosince 2016 

 
Usnesení s termínem č.: 
1062  jednatel po vyp. služeb 
184 ONI  05.04. 
764 Taj.  31.08. 
855 Taj.  06.12. 
1063 jednatel 06.12. 
1147 Taj.  06.12. 
826 Taj.  15.12.  

762 Taj.  31.12. 
763 Vedení 31.12. 
992 Taj.   31.12. 
1116 Taj.  (SÚ) 31.12. 
1117 OD  31.12. 
1158  Taj.  31.01. 
1159 Star.  31.01. 

 
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 
 
1299  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava pěších komunikací dvou 
lokalit – ulice Boženy Němcové a ulice Studentská“ je nabídka společnosti STOSTAV, 
s. r. o., Teplice. Druhá v pořadí je nabídka společnosti PETR ARPÁŠ s.r.o. Bílina. 
 
1300  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, na služby „Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka“ je 
nabídka společnosti HENIG-security servis, s. r. o., Česká Lípa. Druhá v pořadí je nabídka 
společnosti BLESK Servis, s. r. o., Praha. 
 
1301  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, na služby „PD – Rekonstrukce komunikací v ulici 
5. května – Bílina-Újezd“ je nabídka společnosti RELIEF PROJECTS, s. r. o., Olomouc. 
Druhá v pořadí je nabídka společnosti PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Pavel Adamec 
Holedeč. 
 
1302  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava příjezdové cesty a nájezdů – 
garážové stání ulice Čapkova“ je nabídka společnosti Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, 
s. r. o., Dobrná. Druhá v pořadí je nabídka společnosti PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina. 
 
1303  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava a retoping atletické dráhy ZŠ 
Za Chlumem, Bílina“ je nabídka společnosti J.I.H. – sportovní stavby, s. r. o., Praha. Druhá 
v pořadí je nabídka společnosti VYSSPA Sports Technology, s. r. o., Plzeň. 
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1304  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Vybudování volnočasové plochy 
v Bílině na Kyselce“ je nabídka společnosti HAVI, s. r. o., Teplice. Druhá v pořadí je nabídka 
společnosti DT Hnilica Děčín, s. r. o., Děčín. 
 
1305  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Změna užívání části objektu – 
Kadeřnictví – kanceláře Stavební úpravy interiéru objektu“ je nabídka společnosti RENBAU, 
s. r. o., Teplice. Druhá v pořadí je nabídka společnosti fa HAKIM, s. r. o., Bílina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r.   
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r.   
místostarostka města 

 


