Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,
které se konalo 29. září 2020
Rada města schválila uzavření smlouvy s panem Milanem Rejhonem na zajištění provozu
odtahové služby pro realizaci nucených odtahů vozidel na území města.
Rada města schválila uzavření smlouvy se společností HYSPERIA GROUP, s. r. o.,
na dodávku a instalaci kamerového bodu v ulici Pražská.
Rada města souhlasila s navrhovaným postupem odboru nemovitostí a investic nechat
zpracovat aktualizaci položkového rozpočtu na akci „Oprava přístupových cest
ke garážím hromadného stání – garáže Pasovka“ a zařadit ji do plánu investic pro roky
2021-2023.
Rada města souhlasila s realizací projektu „Rozvíjení polytechnických dovedností
a zájmu o přírodu u dětí v MŠ“, který bude realizován na MŠ M. Švabinského v období
od 01.10.2020 do 30.09.2022.
Rada města rozhodla zveřejnit výzvy k podání nabídek:
- na veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem
„Rekonstrukce splaškové kanalizace v areálu HNsP Bílina“,
-

na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Novostavba správního objektu
s bytovou jednotkou pro areál koupaliště Kyselka“,

-

na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Doplnění oplocení na dětském hřišti
v ulici Fügnerova“,

-

na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava ochozu radniční věže MěÚ
Bílina“.

Rada města vzala na vědomí a předložila zastupitelstvu města k projednání žádost
obyvatel ulice Litoměřická 863-866 o zrušení sportovní arény v Čapkově ulici.
Rada města uložila odboru dopravy prověřit možnost podélného nebo šikmého
parkování na chodníku v ulici Kyselská podél areálu koupaliště Kyselka.
Rada města vzala na vědomí žádost nového majitele objektu tzv. Centra zábavy“
na rekonstrukci chodníku v průchodu mezi u. Komenského a parkem u Husitské bašty
a pověřila vedoucí odboru nemovitostí a investic dalším jednáním s majitelem.
Rada města vzala na vědomí informaci o zpracovaném znaleckém posudku na bytový
dům včetně nebytových prostor v ul. M. Švabinského. Na dalším jednaní rady města
a zastupitelstva města dojde k projednání dalšího postupu odkupu dané nemovitosti.

