
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 31. srpna 2021 

 

Rada města souhlasila s využitím zimního stadionu k veřejnému bruslení v sezóně 

2021/2022 v těchto dnech: čtvrtek 17:00–18:00, sobota 16:30–17:30 a 17:30–18:30 

s hokejkami a neděle 16:00–18:00 hodin. Sobotní veřejné bruslení je podmíněno odehráním 

mistrovských hokejových utkání mimo město Bílinu. 

 

Rada města schválila smlouvu o poskytnutí dotace, na základě které obdrží město od 

Ústeckého kraje částku 100.000 Kč na vybavení strážníků a služebny Městské policie 

Bílina. Z těchto prostředků budou pro městskou policii zakoupeny osobní minikamery 

a multifunkční tiskárna. 

 

Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akce: 

- dodávka a implementace dvou elektronických úředních desek; 

- stavební úpravy operačního střediska nové budovy Městské policie Bílina; 

- rozšíření parkoviště v místě křížení ulic Jiráskova a Jižní; 

- oprava chodníku před ZŠ Praktická. 

 

Rada města rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou: 

- nadlimitní veřejné zakázky na vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení 

systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina je nabídka společnosti COMPAG 

MLADÁ BOLESLAV, s. r. o.;  

- veřejné zakázky malého rozsahu na vybudování povrchu sportovního hřiště Čapkova 

je nabídka společnosti 4soft, s. r. o., Tanvald; 

- veřejné zakázky malého rozsahu na vybudování propustného parkoviště v areálu 

Hornické nemocnice s poliklinikou je nabídka společnosti Stavební a obchodní 

společnost Most, s. r. o., Obrnice. 

 

Rada města schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč spolku Draci 

Bílina na zajištění projektu Bruslení pro školy a školky, jejichž zřizovatelem je město Bílina. 

Cílem projektu je seznámit děti s touto sportovní aktivitou a naučit je základům bruslení pod 

vedením školených trenérů a dozoru učitelů. 

 

Rada města schválila nový knihovní řád Městské knihovny Bílina, který byl zejména 

doplněn o ceník za poskytování nových služeb (např. zapůjčení elektronické tužky, nebo účast 

na přednáškách Virtuální univerzity třetího věku). 

 

Rada města schválila provozní řád radniční věže. Ochoz radniční věže bude veřejnosti 

zpřístupněn po vydání souhlasného stanoviska památkovým ústavem. Více informací bude 

zveřejněno v Bílinském zpravodaji a na webových stránkách Informačního centra Bílina 

(www.icbilina.cz). 

 



 

Rada města schválila prodejní cenu nových reklamních předmětů – plyšového maskota 

Pohádkového lesa a stolního kalendáře města Bílina pro rok 2022 s názvem Příroda 

Bíliny. Plyšový žalud, který je mimo jiné ve znaku spolku Pohádkový les a na všech 

propagačních materiálech k Pohádkovému lesu, bude možné zakoupit v Infocentru Bílina za 

220 Kč a kalendář za 55 Kč.  

 

Rada města pověřila odbor nemovitostí a investic přípravou zadání veřejné zakázky 

formou architektonické soutěže na zakázku „Architektonická studie – plavecká hala 

objekt A a bývalého termálního koupaliště, Bílina“, v rozsahu – demolice stávajícího 

objektu plavecké haly, výstavba nové plavecké haly a úprava prostoru bývalého termálního 

koupaliště a jeho zázemí. 

 

 


