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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 27. schůze v roce 2016, 
konané v mimořádném termínu 30. listopadu 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. ukládá 
 
1216  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit odbor nemovitostí a investic zpracováním přehledu 
akcí uskutečněných v roce 2016, včetně odpovědného pracovníka. ONI – bezodkladně  
 
 

II. schvaluje 
 
1217  
Rozpočtovou změnu č. 236/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 750.000 Kč na projektovou dokumentaci pro 
rekonstrukci komunikace ul. 5. května. 
 
1218  
Rozpočtovou změnu č. 248/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí kapitola 08 v celkové výši 229.000 Kč. 
 
1219  
Úpravu platu paní Andree Sentenské, ředitelce Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, 
příspěvková organizace, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění nařízení vlády č. 316/2016 Sb., 
s účinností od 01.11.2016. 
 
1220  
Pracovní komisi pro zajištění a přípravu Dne horníků v roce 2017 ve složení: zástupci SD, 
a. s., – Ing. Rudolf Kozák, Ing. Otakar Vomasta, Ing. Lukáš Kopecký, DiS., Jaroslava 
Šťovíčková. Za město Bílina – Mgr. Veronika Horová, Mgr. Eva Böhmová, Martina 
Tuháčková. 
 
 
 



Usnesení z rady města z 30.11.2016   2 
 

III. ruší 
 
1221  
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na akci „Ostraha majetku v areálu Městských 
technických služeb Bílina na rok 2017“. 
 
1222  
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava a retoping 
atletické dráhy ZŠ Za Chlumem, Bílina“. 
 
1223  
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Změna užívání 
části objektu – Kadeřnictví – kanceláře Stavební úpravy interiéru objektu“. 
 
1224  
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vybudování 
volnočasové plochy v Bílině na Kyselce“. 
 
1225  
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Ostraha majetku v areálu 
Lázně Kyselka". 
 

IV. rozhodla 
 
1226  
Zveřejnit výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž zadávání zadavatel není povinen postupovat 
dle zákona v souladu s § 31 zákona a je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, 
a to na služby „Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka". 
 
1227  
Zveřejnit výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž zadávání zadavatel není povinen postupovat 
dle zákona v souladu s § 31 zákona a je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, 
a to na stavební práce „Vybudování volnočasové plochy v Bílině na Kyselce". 
 
1228  
Zveřejnit výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž zadávání zadavatel není povinen postupovat 
dle zákona v souladu s § 31 zákona a je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, 
a to na stavební „Změna užívání části objektu – Kadeřnictví – kanceláře Stavební úpravy 
interiéru objektu". 
 
1229  
Zveřejnit výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž zadávání zadavatel není povinen postupovat 
dle zákona v souladu s § 31 zákona a je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, 
a to na stavební práce „Oprava a retoping atletické dráhy ZŠ Za Chlumem, Bílina“. 
 
1230  
O vyhlášení veřejné zakázky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Vytvoření 
strategie pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině, Teplické předměstí a jejich 
budoucí využití“. 
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V. pověřuje 
 
1231  
Mgr. Evu Böhmovou koordinátorkou pracovní komise pro zajištění a přípravu Dne horníků 
v roce 2017. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
1232  
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina, s účinností od 
01.01.2017. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Veronika Horová 
1. místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová 
2. místostarostka města 


