Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny,
které se konalo 3. května 2022
Na základě stížností pacientů a rodinných příslušníků k náhlému ukončení a změnám provozu
sociálně zdravotních lůžek rada města v působnosti valné hromady Hornické nemocnice
s poliklinikou, s. r. o. , Bílina uložila jednatelce Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o.
, Bílina, ukončit veškeré činnosti související s přesunem či ukončením činnosti provozu
sociálně zdravotních lůžek, přesunem stomatologického komplexu a správy Hornické
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, do doby schválení nové střednědobé koncepce
rozvoje nemocnice s poliklinikou, kterou má jednatelka uloženo zpracovat do konce roku 2022.
Rada města vzala na vědomí 2 petice zákonných zástupců žáků a pedagogů ZŠ Bílina,
Za Chlumem 824 s tím, že vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví bylo
uloženo zajistit kroky, které povedou k převzetí odpovědnosti státu prostřednictvím
střediska výchovné péče za výchovu problémových žáků na ZŠ Za Chlumem a zároveň
rada města souhlasila s uvedeným postupem.
Rada města vzala na vědomí informaci vedoucího odboru dopravy o dalším postupu
ve věci převzetí (předání) světelného signalizačního zařízení nacházející se na silnici
č. I/13, resp. v prostoru křižovatky u provozovny „stavebniny Černý“.
Rada města vzala na vědomí informaci o hospodaření města Bílina za období ledenbřezen 2022. Plán příjmů byl splněn na 26 % a plán výdajů byl splněn na 17,5 %.
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 101
o celkové výměře 48,31 m2 v I. nadzemním podlaží objektu na adrese Aléská 255, Bílina
parcela č. 336/10 k. ú. Bílina, za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících
podnikání tj. 260 Kč/m2/rok pro účel využití jako kancelář na dobu určitou 3 měsíců s možností
opakovaně prodloužit nájem o další 3 měsíce.
Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejné zakázky:
- na stavební práce na akci „Oprava rozvodů topné soustavy v objektu ZŠ Lidická,
Bílina“,
- na dodávky na akci „Mobiliář - vnitřní vybavení místností novostavby správního
objektu s bytovou jednotkou pro objekt koupaliště Kyselka, Bílina – II. zveřejnění“.
Rada města rozhodla povolit zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku
na služby s názvem „Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu ze zdravotnického zařízení
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina“.
Rada města schválila smlouvu o spolupráci se společností TJ Group, s. r. o., Brno
na realizaci projektu Podnikni to!, jehož cílem je zvýšení pravděpodobnosti vzniku lokálních
podniků i služeb. Předpokládaný začátek realizace projektu je 2/2023.
Rada města vzala na vědomí poděkování starosty ukrajinského partnerského města
Novovolynsk Boryse Karpuse za finanční a humanitární pomoc města Bíliny a zároveň žádost
o materiální podporu pro územní obranu obcí na Ukrajině.

