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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 2011, 
konané v mimořádném termínu 5. prosince 2011 

 
Usnesení s termínem č.: 
782 taj.  21.12. 
1121 star.  21.12. 
813 taj. (ONI) 31.12.  
1132 taj.  31.12. 
 
Splněná usnesení: 1130, 1131 
    
Trvalá usnesení č.: 
715/11  taj. k žádostem přísp. organizací města předkládat přehled zůstatků jejich fondů 
1133/11  taj.  pronájmy a prodeje nemovitostí zveřejňovat v BZ a internetových stránkách  
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. souhlasí 
 
1226  
S čerpáním prostředků na řešení důlních škod a sanace a rekultivace, které budou 
realizovány v roce 2012 v katastru města Bíliny a jsou v souladu s platným Plánem 
rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina pro rok 2012, dle návrhu předloženého 
odborem životního prostředí.  

 
II. rozhodla  

 
 
1227  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie na služby zadané 
dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU 
v programovém období 2007–2013: 
a) zpracování projektové dokumentace vč. výstavní interiérové a exteriérové části přestavby 

objektu Bašty na Bílinské muzeum,  
b) zpracování projektové dokumentace vč. výstavní interiérové části přestavby objektu 

Inhalatoria na expoziční výstavní objekt včetně obnovení provozu zřídla, 
vč. obeslání tří firem dle návrhu. 

 
 

III. jmenuje  
 
 
1228  
Komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akce Zpracování projektové dokumentace 
vč. výstavní interiérové a exteriérové části přestavby objektu Bašty na Bílinské muzeum 
a Zpracování projektové dokumentace vč. výstavní interiérové části přestavby objektu 
Inhalatoria na expoziční výstavní objekt včetně obnovení provozu zřídla ve složení: Bc. 
Zdeněk Rendl, Ing. Ladislav Kvěch, Ing. Jaroslav Bureš. 
 
 



Usnesení rady města z 5. prosince 2011 2 

 

1229  
Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na akce Zpracování projektové dokumentace 
vč. výstavní interiérové a exteriérové části přestavby objektu Bašty na Bílinské muzeum 
a Zpracování projektové dokumentace vč. výstavní interiérové části přestavby objektu 
Inhalatoria na expoziční výstavní objekt včetně obnovení provozu zřídla ve složení: Členové: 
Bc.Zdeněk Rendl, Martin Liška, Zdeněk Jirásko, Pavel Košťál, Rudolf Chlad, náhradníci: 
Václav Šlambora, Pavel Prchal, Pavel Pastyřík MSc. MBA. 
 
 

IV. bere na vědomí  
 
 
1230  
Splnění usnesení č. 1130 z 30.11.2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
připravit zadávací dokumentaci k výběrovému řízení dodavatele projektové dokumentace na 
rekonstrukci objektu Husitské bašty za účelem zřízení městského muzea.   
 
1231  
Splnění usnesení č. 1131 z 30.11.2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
připravit zadávací dokumentaci k výběrovému řízení dodavatele projektové dokumentace na 
rekonstrukci objektu Inhalatoria za účelem zřízení druhé expozice městského muzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


