
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 20. července 2021 

 

Rada města vzala na vědomí informaci o výpovědi a vzdání se výkonu funkce „Vedoucí 

odboru stavebního úřadu a životního prostředí“ ke dni 31.08.2021. Na úřední desce bylo 

vyhlášeno výběrové řízení na tuto pracovní pozici s předpokládaným datem nástupu 

01.09.2021. 

 

Rada města vzala na vědomí harmonogram zpracování návrhu rozpočtu města na rok 

2022, návrhu střednědobého výhledu na období 2023-2024. 

 

Rada města rozhodla o nejvýhodnější nabídce veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce: 

- Oprava chodníků Síbova nová zástavba – je nabídka společnosti Petr Arpáš, s. r. o. 

- Vybudování parkoviště v areálu zimního stadionu, Bílina – je nabídka společnosti 

Vodohospodářské stavby, s. r. o. 

 

Rada města rozhodla zveřejnit výzvy k podání nabídek na veřejné zakázky: 

- Vybudování propustného parkoviště v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou 

- Vybudování povrchu sportovního hřiště Čapkova, Bílina 

 

Rada města uložila odboru nemovitostí a investic zajistit zpracování dokumentace 

provedení stavby „Proluka vedle ZUŠ, Bílina“ na základě zpracované architektonické 

studie. 

 

Rada města souhlasila s využitím části pozemku p. č. 1674/4 a 1663/13 v k. ú. Bílina na 

umístění registračního stanu a přistávání vrtulníku společnosti Heli Czech, s. r. o., 

25.07.2021. 

 

Rada města vzala na vědomí žádost předsedy Okresního soudu v Teplicích o zvolení 

přísedících tohoto soudu na následující volební období. Kandidáty do funkce přísedícího 

navrhují členové příslušného zastupitelstva. Přísedící může být zvolen občan, který je 

přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva. Předpoklad pro výkon funkce je dosažení 

30 let věku, svéprávnost, bezúhonnost. 

 

Rada města zamítla žádost spolku Enduro Hrobčice, z. s., o pronájem pozemků v areálu 

bývalé skládky Chotovenka za účelem pořádání motocyklových závodů, neboť pořádání 

sportovních akcí v této lokalitě není v souladu s územním plánem obce Světec, 

s pořádáním závodů navíc obec Světec nesouhlasí, stejně jako Městské technické služby 

Bílina,  správce bývalé skládky Chotovenka. 

 

 

 


