
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 27. srpna 2019 

 

 

Rada města schválila podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionální operačního 

programu, prostřednictvím integrované výzvy MAS Serviso, na vybudování odborné 

zeměpisné učebny v Základní škole Aléská, na stavební úpravy k zajištění 

bezbariérovosti této školy a na modernizaci datové sítě. Celkové náklady projektu činí 

5,1 milionů korun, výše dotace činí 3,8 milionů korun. 

 

Rada města vypsala veřejnou zakázku na rekonstrukci budovy Základní školy Lidická 

a rekonstrukci Základní školy Za Chlumem. Na obou školách tak dojde k rekonstrukci 

učeben, k bezbariérovým úpravám vstupů a toalet a k úpravě venkovní zeleně. Na obě 

zakázky obdrželo město dotaci z Integrovaného regionální operačního programu. V Základní 

škole Lidická se navíc bude rekonstruovat zařízení kotelny. Na tuto zakázku rozhodla rada 

města zveřejnit výzvu k podání nabídek. 

 

Rada města schválila zapojení Základní školy Za Chlumem jako partnera do operačního 

programu v rámci výzvy Implementace Krajského akčního plánu II Ústeckého kraje v aktivitě 

Zřízení technických klubů. Od 01.09.2020 tak budou moci žáci navštěvovat technický klub 

v rámci výuky odborných předmětů, ale i v rámci svých mimoškolních aktivit. Členěn bude na 

tři části – řemesla, robotika a programování – zaměřené na nové technologie a 3D tisky a na 

gramotnost v oblasti logiky a technického myšlení.  

 

Rada města zřídila novou pracovní pozici na Městském úřadu Bílina, na odboru nemovitostí 

a investic. Náplní práce bude příprava výběrových řízení investičních akcí. Podmínky 

výběrového řízení jsou k dispozici zde. 

 

Rada města rozhodla zrušit zakázku malého rozsahu na opravu ochozu radniční věže. 

Společnost, která měla opravu zajistit, od plnění této zakázky odstoupila z důvodu náročného 

postupu při montáži lešení. Rada města opětovně zveřejní výzvu k podání nabídek.  

 

Rada města schválila návrh odboru nemovitostí a investic na zpracování projektové 

dokumentace na rozšíření parkovacích ploch v areálu Hornické nemocnice 

s poliklinikou o 37 nových parkovacích míst.  

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pavilonu č. 5 v areálu 

bývalé základní školy na Teplickém Předměstí, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 

tedy za cenu 1,5 milionu korun. 

 

Rada města připravuje nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Předpokládaná 

účinnost nových pravidel je od 01.01.2020 s tím, že již od září budou veškeré zakázky 

zadávané městem a jeho organizacemi zadávány elektronicky prostřednictvím systému E-

ZAK a spravovány na internetové stránce https://zakazky.bilina.cz/.   

   

https://www.bilina.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=177853&slozka=181717&scearch=scearch&typ=9082&detail_claim=109271&
https://zakazky.bilina.cz/

