
Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny,  
které se konalo 12. dubna 2022 
 
 
Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na zakázky:  
- pořízení dvou elektromobilů pro Pečovatelskou službu Bílina 
- piktogramový koridor pro cyklisty v Bílině 
- vybudování nové hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
- vybudování skateparku v lokalitě sídliště Za Chlumem 
- rekonstrukce pultové střechy klubu důchodců Aléská 265, Bílina 
- rekonstrukce ulice Teplická – II. etapa 
- rekonstrukce veřejného osvětlení a mobiliáře v lázeňském parku a Kyselské ulici 
- oprava chodníku u silnice I/13 v ulici Bílinská 
- rekonstrukce vzduchotechniky městského divadla. 
Všechna zadávací řízení budou v průběhu příštích dní zveřejněna na webu města v systému 
E-ZAK https://zakazky.bilina.cz/.  
 
Rada města rozhodla, že 
- nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na stavební práce zajištění havarijního stavu 

budovy lázní Kyselka, Bílina – část č. 2 – úpravy přilehlých ploch hlavní lázeňské budovy 
za účelem odvodnění je nabídka společnosti VOBAS, s. r. o., Most 

- nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu na revitalizaci proluky vedle ZUŠ 
na Mírovém náměstí je nabídka společnosti AURUM BUILDING, s. r. o., Pětikozly.  

 
Rada města rozhodla zadat zakázku na dohledovou službu na Základní škole Za 
Chlumem společnosti SECURITAS ČR. Po uzavření smlouvy budou tři zaměstnanci této 
společnosti denně vykonávat dohled před začátkem a po skončení vyučování v areálu 
školy, na chodbách a před sociálním zařízeními. V případě potřeby bude zajišťovat i pomoc 
při řešení agresivních výpadů dětí a rodičů.   
 
Rada města schválila podání dvou žádostí o nadační příspěvek Nadace ČEZ na 
tzv. oranžový přechod u bytového domu v ul. Za Chlumem 726 a na úhradu obědů a svačin 
pro ukrajinské děti v mateřských a základních školách. 
 
Rada města schválila úpravu pravidel ankety „Nejlepší provozovna v Bílině“. Anketa 
bude v letošním roce probíhat od 1. května do 31. října. Hlasovat bude možné 
prostřednictvím Munipolisu (dříve Mobilního rozhlasu), e-mailem, nebo vyplněním hlasovacího 
lístku v infocentru pod věží.  
 
Rada města schválila úpravu pravidel pro udělování Ceny Rady města Bíliny. Na základě 
této nové úpravy bude možné udělovat ocenění in memoriam. 
 
Rada města schválila prodejní cenu knihy Bílina – kresby historické architektury, která 
bude nově nabízena v Informačním centru Bílina, za částku ve výši 250 Kč. 
 
Rada města schválila dodatek k pravidlům participativního rozpočtu na rok 2022/2023, 
na základě kterého bude nově možné podávat návrhy na realizaci návrhů nejen na pozemcích 
ve vlastnictví města, ale i na pozemcích, které jsou ve vlastnictví České republiky. Návrhy 
se podávají do 30. dubna 2022. 
 
Rada města zřídila pracovní skupinu, která bude koordinovat jednotlivé kroky revitalizace 
areálu bývalého pivovaru.  
 
Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání 
na Mírovém náměstí čp. 91 a 92, která je uzavřena s provozovatelem Hotelu U Lva, 
společností WAMB, v. o. s. Důvodem je porušení nájemní smlouvy dlouhodobým neplněním 
finančních závazků vůči městu, což bylo potvrzeno rozhodčími nálezy Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Záměr dalšího 
pronájmu bude rada města projednávat na květnovém zasedání. 

https://zakazky.bilina.cz/

