
Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny,  
které se konalo 9. listopadu 2021 
 
 
Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu malého rozsahu na:  

• stavební práce s názvem „Doplnění a oprava lavic na letním kině Kyselka“, 
 

• stavební práce s názvem „Rekonstrukce přečerpávací stanice a části kanalizace 
v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina“, 

 
 
Rada města rozhodla nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na: 

• služby k akci „Dodávka a implementace dvou elektronických úředních desek“, která 
je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost, je 
nabídka společnosti emam, s. r. o. Druhou v pořadí je nabídka společnosti DigiDay Czech, 
s. r. o. 
 

• na služby k akci s názvem „Rozvoj Městského kamerového a dohledového systému 
města Bílina“, je nabídka společnosti Mark2 Corporation Czech, a. s. 

 

• na stavební práce k akci s názvem „Rozšíření parkoviště v místě křížení ulic Jiráskova 
a Jižní, Bílina“ je nabídka společnosti EKOSTAVBY Louny, s. r. o. Druhou v pořadí je 
nabídka společnosti SWIETELSKY stavební, s. r. o.  

 
Rada města bere na vědomí informaci vedoucí finančního odboru o hospodaření za období 
leden-září 2021, kdy příjmy byly splněny na 81 % a výdaje činily 56 %. Zůstatek mezi příjmy 
a výdaji činí přebytek ve výši 65.707.000 Kč. 

 
Rada města schválila harmonogram zasedání Rady města Bíliny na rok 2022, dle návrhu 
předloženého tajemníkem městského úřadu, v následujících termínech: 18. ledna, 22. února, 
22. března, 12. dubna, 3. května, 24. května, 21. června, 26. července, 23. srpna, 20. září. 

 
Rada města schválila termíny svatebních obřadů na rok 2022, včetně místa a času konání 
svatebních obřadů:  

• v obřadní síni městského úřadu: 15. ledna, 12. února, 12. března, 9. dubna, 23. dubna, 
14. května, 28. května, 11. června, 25. června, 9. července, 23. července, 13. srpna, 27. 
srpna, 10. září, 24. září, 8. října, 22. října, 12. listopadu, 26. listopadu, 10. prosince.  
 

• v kanceláři matriky, a to každý první pátek kalendářního měsíce v době od 10:00 do 12:00 
hodin: 7. ledna, 4. února, 4. března, 1. dubna, 6. května, 3. června, 1. července, 5. srpna, 
2. září, 7. října, 4. listopadu, 2. prosince. 

 
Rada města vzala na vědomí informaci starostky města o podání žádosti o finanční dar 
od společnosti ČEZ, a. s., na rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční 27.11.2021 
na Mírovém náměstí v Bílině. 


