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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 21. schůze v roce 2018, 
konané v mimořádném termínu 28. srpna 2018 

 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
151 ONI   20.03. 
952 OSÚaŽP  30.04. 
330 OSÚaŽP  22.05. 
331 OSÚaŽP  22.05. 
562 ONI   23.05. 
497 ONI   12.06. 
1224 OSÚaŽP  30.06. 
500 OSÚaŽP  17.07. 
568 ONI   17.07. 

569 Taj.   17.07. 
570  ONI   17.07. 
762 OSÚaŽP  14.08. 
765 OSÚaŽP  14.08.  
373 ONI   31.08. 
894 ONI   04.09. 
895 ONI   04.09. 
932 OD   25.09. 
933 ONI   04.09. 

 

Splněné usnesení č.: 1103 
 

Trvalé usnesení č.:  
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

1376 MěP  kontroly v sídlišti Za Chlumem – injekční stříkačky 

1377 Taj. (OSVaZ)  kontroly bytů 

333 MěP  měření rychlosti v ul. Litoměřická 
763  MTSB  kontrola technického stavu dopravního značení 
 

 
 

 
R A D A   M Ě S T A 

 
 

I. ruší 
 
 
978  
Usnesení rady města č. 943 z 14.08.2018, kterým rada města rozhodla zveřejnit výzvu 
k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího řízení 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, na stavební práce na akci: „Výměna výplní otvorů/oken hotelu 
U Lva“. 
 
979  
Usnesení rady města č. 944 z 14.08.2018, kterým rada města rozhodla zveřejnit výzvu 
k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího řízení 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, na stavební práce na akci: „Rekonstrukce a úpravy zdroje tepla 
hotelu U Lva“. 

 
 
 
 
 



Usnesení rady města z 28.08.2018   2 
 

II. schvaluje 
 
980  
Rozpočtovou změnu č. 146/2018 – navýšení rozpočtu odboru správní a vnitřních věcí (kap. 
08) na osobní, provozní a věcné náklady na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši 
679.000 Kč s ÚZ 13011, a to přesunem částky ve výši 300.000 Kč z odboru nemovitostí 
a investic (kap. 77, akce ř. 16-13 „Reko Černý kůň“) a přesunem částky ve výši 179.000 Kč 
(z odd. §. 34-21 využití volného času dětí a mládeže) a částky ve výši 200.000 Kč (z odd. 
§ 43-42 terénní pracovník) z odboru sociálních věcí a zdravotnictví (kap. 04). 
 
981  
Uzavření dodatku č. 1 k inominátní smlouvě 1/2018 z 21.08.2018 mezi městem Bílina 
a Regionálním muzeem v Teplicích, kterým se prodlužuje termín výkonu záchranného 
archeologického výzkumu při akci „Revitalizace Mírového náměstí v Bílině“ do 30.09.2018. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
 

III. souhlasí 
 
982  
S pokračováním zpracovávání projektové dokumentace na osazení elektrokotlů jako nového 
způsobu vytápění Bytového domu v ulici Důlní 425. 
 
983  
S úpravou projektové dokumentace na přesun výměníkové stanice do Bytového domu a se 
záměrem oznámit toto společnosti SD Bílina, a. s., které následně zajistí likvidaci současné 
výměníkové stanice. 
 
984  
S variantou, kdy bude vyvoláno jednání s vedením Severočeských dolů Bílina, a. s., jehož 
předmětem bude řešení dalšího postupu pro získání celého objektu výměníkové stanice 
darem městu Bílina vč. technologií, přívodního potrubí a pozemku o celkové výměře 136 m2. 
 
 

IV. rozhodla 
 

985  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v uzavřeném řízení, na dodávku osobního automobilu formou 
finančního leasingu společnosti Louda Auto, a. s., Teplice. Zároveň pověřuje starostu města 
podpisem leasingové smlouvy. 
 
986  
Zveřejnit aktualizovanou výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
formou zadávacího řízení 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, na stavební práce na akci: 
„Výměna výplní otvorů/oken hotelu U Lva“. 
 
987  
Zveřejnit aktualizovanou výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
formou zadávacího řízení 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, na stavební práce na akci: 
„Rekonstrukce a úpravy zdroje tepla hotelu U Lva“. 
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V. bere na vědomí 
 
 
988  
Splnění usnesení rady města č. 1103 z 17.10.2017, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo vypsat zadávací řízení formou uzavřeného řízení k podání nabídky na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Leasing – osobní automobil“ do 
31.08.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček  
starosta města 

Vendula Vodičková   
místostarostka města 

 


