
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 18. května 2021 

 

Rada města schválila podání žádosti o dotaci Krajského úřadu Ústeckého kraje z Programu 

na záchranu a obnovu kulturních památek pro rok 2021 na projekt Oprava ochozu radniční 

věže Městského úřadu Bílina s požadovanou výší dotace do 50 % celkových způsobilých 

výdajů. 

 

Rada města schválila podání žádosti o dotaci v rámci MAS SERVISO – IROP – Bezpečné 

komunikace pro pěší a cyklisty na projekt Piktogramové koridory pro cyklisty v Bílině. 

 

Rada města souhlasila s používáním nového loga Městské knihovny Bílina, na základě 

žádosti vedoucí organizační složky. 

 

Rada města rozhodla zveřejnit výzvy k podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu 

se smyslu § 27 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na: 

- stavební práce na akci „Vybudování parkoviště v areálu zimního stadionu, Bílina“, 

- stavební práce na akci „Doplnění oplocení sportovní arény dětského hřiště v ul. 

Fügnerova“. 

 

Rada města rozhodla o nejvýhodnějších nabídkách veřejných zakázek: 

- na stavební práce „Novostavba správního objektu s bytovou jednotkou pro areál 

koupaliště Kyselka“, kterou je nabídka společnosti AMP Chomutov, a. s.  

- na vybavení zubní ordinace v objektu Hornické nemocnice s poliklinikou 

stomatologickou soupravou, kterou je nabídka společnosti Smrček Z – Noc, s. r. o. 

- na dodávky „Vybavení odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina – 

část 1 Dodávka typového a atypického mobiliáře, kterou je nabídka společnosti 

SANTAL, s. r. o. 

- na dodávky „Vybavení odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina – 

část 2 Dodávka učebních pomůcek, kterou je nabídka společnosti Z+M Partner, s. r. o. 

- na dodávky „Vybavení odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina – 

část 3 Dodávka AV techniky, kterou je společnost Z+M Partner, s. r. o. 

- na dodávky „Vybavení odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina – 

část 4 Modernizace datové sítě, kterou je nabídka společnosti FLAME systém, s. r. o. 

 

Rada města souhlasila s postupem odboru nemovitostí a investic umístit nové lampy 

veřejného osvětlení v prostoru řadových garáží na Pražské ulici, naproti vjezdu do areálu 

Hornické nemocnice s poliklinikou. 

 

Rada města vzala na vědomí pravidelné informace odboru nemovitostí a investic o postupu 

prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině, kdy nově navrhuje k řešení 

nových parkovacích míst např. v lokalitě Za Chlumem mezi bloky 9 a 12 přesunutí chodníku, 

čímž by mělo dojít k rozšíření komunikace s vymezením ideálně šikmých parkovacích stání, 

případně podélných parkovacích stání. 

 

Rada města uložila odboru nemovitostí a investic, Městským technickým službám Bílina 

a Městské policii Bílina zajistit opatření doporučená zastupitelstvem města ke snížení 

hlučnosti na sportovním hřišti a veřejném prostranství v ul. Čapkova. 


