
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 16. července 2019 

 

 

Na základě zhruba tříměsíčního monitoringu prováděného městskou policií rozhodla rada 

města o zrušení dětského hřiště v ulici A. Sovy. Herní prvky z hřiště budou prozatím 

uloženy do depozitáře Městských technických služeb Bílina, než se rozhodne o jejich dalších 

využití.  

 

Rada města vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na snížení 

energetické náročnosti (zejména pak zateplení) bytových domů v ulici 5. května číslo 

268 až 269 a číslo 270 až 271. Předpokládané náklady na zateplení jsou ve výši přes 4 miliony 

na každý dům. Celková dotace činí zhruba 3,4 milionu, z vlastních zdrojů město zaplatí 

necelých 5 milionů.  

 

Rada města schválila podmínky spolupráce k přípravě vyhlášení veřejné zakázky Obnova 

silnice Bílina – Kostomlaty II. etapa. Rekonstrukce komunikace v ulici Radovesická, 

od křižovatky „U vraha“, kolem sběrného dvora až ke garážím u pasovky, bude financována 

prostřednictvím Ministerstva financí z tzv. 15 ekomiliard. Akce by měla být realizována 

v příštím roce. 

 

Na základě výstupů z prováděných depistáží ve vytipovaných lokalitách města, v rámci 

projektu „Bílina – bezpečné město“, jsou oslovovány další instituce, například krajská 

hygienická stanice, realitní kanceláře, stavební úřad nebo hasičský záchranný sbor, 

s žádostmi o pomoc při řešení konkrétních problémů. Rada města nyní schválila postup pro 

případy, kdy dotčené orgány nespolupracují. V těchto situacích bude vyžádanou spolupráci 

urgovat přímo vedení města.  

 

V rámci nově navázané spolupráce s městskou architektkou Ing. arch. Veronikou 

Šindlerovou, Ph.D, byly radě města předloženy návrhy na označování provozoven na 

Mírovém náměstí, na oživení náměstí a k oplocování bytových domů v Bílině.  

 

Rada města rozhodla o změně původních termínů konání farmářských trhů. Na podzim 

se budou trhy na Mírovém náměstí konat v pátek 13. září, kdy současně bude probíhat 

i Freestyle show BMX. Dále se trhy uskuteční na žádost občanů města v sobotu 19. října. 

 

Rada města schválila uzavření rámcové smlouvy o spolupráci se společností Palmknihy – 

eReading, s. r. o. Po podpisu smlouvy bude tato společnost zajišťovat půjčování e-knih 

veřejnosti v městské knihovně.  

 

Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši necelých 30 tisíc korun spolku Veselý 

venkov, který v sobotu 5. října uspořádá v Bílině na Mírovém náměstí ukázky masopustní 

veselice. Lidé se budou moci seznámit s dávnými zvyky, tradicemi a obyčeji.  

 

Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování služeb aplikace Mobilní rozhlas. 

Ta umožní veřejnosti dostávat informace z města a jeho organizací formou SMS zpráv. Lidé 

si budou moci předem určit, jaké druhy zpráv jim budou přes Mobilní rozhlas zasílány.  



 

V rámci podzimních Bílinských slavností – Dne horníků bude přizvána k návštěvě Bíliny 

delegace z chorvatského městečka Mošćenička Draga. Cílem návštěvy je možnost 

navázání nové partnerské spolupráce mezi oběma městy.  

 

Rada města schválila pravidla pro udělování záštity města Bíliny a jeho představitelů. 

Pravidla, včetně vzorové žádosti budou k žadatelům k dispozici na internetových stránkách 

města.  

 

Rada města rozhodla o vybudování parkourového hřiště v lokalitě Za Chlumem, 

na antukovém hřišti nad garážemi, kde je již umístěno workoutové hřiště. Práce na 

vybudování parkourové hřiště by měly skončit 31. října, prostor tedy bude veřejnosti k dispozici 

už letošní podzim.  

 

 

 

  

 

   

 

 


