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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 19. schůze v roce 2019, 
konané v mimořádném termínu 23. října 2019 

 
 

Usnesení s termínem č.: 
948 ONI, MTSB  bezodkladně 
682 Taj.    28.11. 
1071 ONI   23.04. 
125 ONI   23.04. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 

373 ONI   31.08. 
752 ONI   17.09. 
1033   OŠKaS  31.10. 
123 KKCR   31.12. 
1061 ONI   31.12. 

 
Trvalá 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 

763  MTSB  kontrola technického stavu dopravního značení 

128 MěP  kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská 
 
 

 
 

 
R A D A   M Ě S T A 

 
 

I. schvaluje 
 
1276  
Uzavření smlouvy o výpůjčce hmotného movitého majetku mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a Člověkem v tísni, o. p. s., IČ: 257 55 277, se sídlem Šafaříkova 635/24, Praha 2, 
PSČ 120 00 jako vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky je hmotný movitý majetek, soubor 
vnitřního vybavení v celkové pořizovací hodnotě 2.028.675,36 Kč s účinností. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1277  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi městem Bílina jako půjčitelem 
a společností Člověk v tísni, o. p. s., IČ: 25755277, Šafaříkova 635/24, Praha 2, PSČ 120 00 
jako vypůjčitelem pavilonu č. 1 o výměře podlahové plochy 831,40 m2 na adrese Teplická 
č. p. 918, Bílina PSČ 418 01, která je součástí pozemku parcelní č. 1683/98 (zastavěná 
plocha a nádvoří) pro využití – poskytování sociálních služeb ve prospěch příslušníků 
sociálně vyloučených romských lokalit, s účinností od 01.11.2019 na dobu určitou tří let. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1278  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací „Revitalizace ulic 
Zámecká a Komenského“ mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, 
IČO: 40233308 jako zhotovitelem. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu ke 
kompletnímu dokončení díla o 25 pracovních dnů, tj. na 85 pracovních dnů od předání 
staveniště. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
1279  
Zahraniční pracovní cestu do města Jaraczewo (Polsko), která se uskuteční od 8. do 
11. listopadu 2019, za účasti Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové, Ing. Radka Zenkera, Jiřího 
Urbánka a Renaty Vítové. 
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II. rozhodla 
 
 

1280  

Zrušit veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem 
„Rekonstrukce budovy ZŠ Lidická – město Bílina“, která je součástí projektu podpořeného 
z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „ZŠ Lidická, odborné učebny 
a bezbariérové řešení školy“. 
 
1281  
Zrušit veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem 
„Rekonstrukce budovy ZŠ Za Chlumem – město Bílina“, která je součástí projektu 
podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem 
„ZŠ Za Chlumem, odborná učebna a bezbariérové řešení školy“. 
 
1282  
Vypsat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce budovy základní školy 
ve městě Bílina – ZŠ Lidická“ zadávanou na části ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 
§ 53 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek. Související projekt s názvem „ZŠ Lidická, 
odborné učebny a bezbariérové řešení školy“ s registračním číslem 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008935 je spolufinancován z Integrovaného regionálního 
operačního programu. 
 
1283  
Vypsat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce budovy základní školy 
ve městě Bílina – Za Chlumem“ zadávanou na části ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle § 53 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek. Související projekt s názvem „ZŠ Za 
Chlumem, odborná učebna a bezbariérové řešení školy“ s registračním číslem 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008936 je spolufinancován z Integrovaného regionálního 
operačního programu. 
 
1284  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku 
v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební 
práce na akci „Malířské práce v prostorách Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina“, 
s úpravami dle požadavků členů rady města. 
 
 

III. bere na vědomí 
 
 
1285  
Pozvání starosty polského města Jaraczewo, pana Dariuse Strugala, k návštěvě města 
v termínu od 7. do 11. listopadu 2019 na oslavy Dne nezávislosti. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


