
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 1. září 2020 

 

 

Rada města jmenovala paní Janu Žáčkovou jako novou ředitelku Mateřské školy Bílina, 

Síbova 332, s účinností od 1. září 2020.    

 

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s realizací 

a financováním projektu Turistický a informační systém v Bílině. Dotace bude použita na 

obnovu ukazatelů směrů k jednotlivým důležitým objektům pro návštěvníky města 

a na vytvoření dalších směrových ukazatelů k hlavním turistickým cílům, dále na 

vytvoření nové turistické trasy Zámeckým parkem do Pohádkového lesa, kam se 

z dotace pořídí odpočívadlo včetně tabule s mapkou a pět naučných panelů. 

 

Rada města rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu: 

- na akci WiFi4EU – Bezdrátová veřejná síť ve městě Bílina – část A – dodávka 

a instalace zařízení vč. nastavení funkčnosti je nabídka společnosti SOFTEX NCP, 

s. r. o., Most,  

- na akci WiFi4EU – Bezdrátová veřejná síť ve městě Bílina – část B – Zajištění 

internetového připojení na období 36 měsíců, je nabídka společnosti O2 Czech 

Republic, a. s., Praha, 

- na akci Oprava sportovní běžecké dráhy na ZŠ Aléská, je nabídka společnosti S-

Vision, s. r. o., Pecka, 

- na akci Oprava chodníku – za MŠ Za Chlumem, je nabídka společnosti Petr Arpáš, 

s. r. o., Bílina.         

 

Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na služby s názvem Projektová dokumentace – vybudování hasičské zbrojnice 

pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.  

 

Rada města schválila financování dřevěné sochy a pamětní cedule cestovatele Miloslava 

Stingla – rodáka města Bílina. Socha bude umístěna na travnaté ploše na křižovatce ulic 

Břežánská a Důlní naproti bývalému podniku SEBA, tedy v místech, kde se pan Stingl narodil 

a v dětství žil.     

 

Rada města vzala na vědomí vizualizaci celkové rekonstrukce plavecké haly, kterou 

prezentoval Ing. arch. Zdeněk Šťastný, autor projektové dokumentace s tím, že dojde 

k aktualizaci rozpočtu a úpravě projektu na základě požadavků členů rady města. 


