
Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny,  
které se konalo 7. února 2023 
 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání. Jedná 
o prostory, které jsou v současné době využívány jako:  
- prodejna Dobré bydlo na Mírovém náměstí o výměře cca 45 m2 (původní nájemní 

smlouva bude ukončena 28.02.2023) 
- provozovna pro výrobu a opravu galanterie na Mírovém náměstí u pojišťovny Generali 

o výměře cca 32 m2 (původní nájemní smlouva bude ukončena 31.03.2023).  
Bližší podmínky pronájmu budou v následujících dnech zveřejněny na webových stránkách 
města a na úřední desce.  
 
Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na: 
- modernizaci nákladního výtahu ve školní jídelně na ZŠ Aléská,  
- ostrahu majetku v areálech – Lázně Kyselka, Koupaliště Kyselka, Minigolf a Letní kino na 

Kyselce. 
 
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností Mystic constructions, s. r. o., na 
vybudování skateparku v lokalitě sídliště Za Chlumem. Stavba skateparku bude zahájena 
dle časových možností zhotovitele a dokončena nejpozději do května 2025. Výstavba by měla 
trvat cca 12 měsíců.  
 
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu se společností Projekce dopravní Filip, s. r. o., 
která pro město započne zpracovávat projektovou dokumentaci na stavební pozemky Za 
Chlumem, konkrétně v lokalitě ČSA a Litoměřická ulice. 
 
Rada města schválila záměr zřízení dětské skupiny o kapacitě 20 dětí při Mateřské škole 
v Žižkovo údolí. Po splnění zákonných povinností bude tato dětská skupina vykonávat 
funkci jeslí, namísto jeslí stávajících.   
 
Rada města schválila záměr zajištění výroby a distribuce vratných kelímků na kulturních 
akcích města Bíliny. Na májovém jarmarku už by tak měly být nápoje podávány ve vratných 
kelímcích.  
 
Rada města schválila aktualizaci pravidel pro povolování výkopů na pozemcích ve 
vlastnictví města, kterou se mimo jiné rozšiřuje seznam tzv. chráněných komunikací, na 
něž se vztahuje desetiletá ochranná lhůta. Pravidla budou v nejbližších dnech k dispozici na 
webových stránkách města. 
 
Rada města schválila darovací smlouvu, na základě které obdrží Pečovatelská služba 
Bílina 50.000 Kč od společnosti PRUEBA, s. r. o., na náklady spojené s provozem 
pečovatelské služby.  
 
Rada města vzala na vědomí informace o dalším neúspěšném pokusu o převzetí Hotelu 
U Lva od společnosti WAMB, v. o. s. Zároveň vzala na vědomí přehled všech podaných žalob 
na společnost WAMB, v. o. s. 
 
Rada města stanovila termín pro otevírání obálek na výběrové řízení na jednatele 
Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, na 01.03.2023 a termín výběrového řízení 
na 08.03.2023, vždy od 16:00 hodin. Komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče bude 
sedmičlenná, složená ze zástupců města, nemocnice a externích poradců ze zdravotnictví.  
 
Rada města schválila poskytnutí finančních prostředků ve výši 50.000 Kč každé základní 
škole v Bílině. Peníze jsou určeny na realizaci vlastních návrhů předložených 
žákovskými parlamenty v jednotlivých školách.  


