
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 20. října 2020 

 

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet města Bíliny na rok 2021 

ve výši: celkové příjmy 365.123.000 Kč, celkové výdaje 414.891.000 Kč. Zároveň 

doporučila zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu v období let 2022–

2023; na rok 2022 ve výši: celkové příjmy 351.023.000 Kč, celkové výdaje 507.383.000 Kč; 

na rok 2023 ve výši: celkové příjmy 353.698.000 Kč, celkové výdaje 441.714.000 Kč. 

 

Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce se spolkem Pohádkový les Bílina, 
jejímž předmětem parcela p. č. 883/1 v k. ú. Bílina, za účelem využití pro činnosti spojené 
s provozováním Pohádkového lesa. 
 

Rada města vydala nařízení města, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují 

na území města oblasti s placeným stáním. Nařízení podrobně upravuje podmínky 

parkování na území města, včetně způsobu placení parkovného.  

 

Rada města schválila pravidla ankety „Nejlepší provozovna v Bílině 2021”, která proběhne 

v období od 01.01.2021 do 31.10.2021. Cílem ankety je poukázat na oblíbené provozovny 

v našem městě a zároveň ocenit práci bílinských podnikatelů.  

 

Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého 

kraje na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2021. 

 

Rada města zřídila od 01.01.2021 oddělení správy majetku města zařazené do městského 

úřadu, odboru nemovitostí a investic a zároveň zřídila pracovní pozici vedoucí oddělení 

správy majetku.  

 

Rada města vzala na vědomí návrh postupu při uzavření kupní smlouvy na výkup bytového 

domu č. p. 655, 656 a 657 v ulici M. Švabinského, Teplické Předměstí, Bílina, s tím, 

že návrh bude dopracován a předložen ke schválení radě a následně zastupitelstvu města.   

 

Rada města rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu pro výkon 

stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním dopravních staveb je nabídka 

společnosti PK dopravní, s. r. o., Žatec, a pro výkon stálého technického dozoru 

stavebníka nad prováděním pozemních staveb je nabídka IMP engineering, s. r. o., 

Praha. 

 

Rada města souhlasila s podáním žádosti Fotbalového klubu Bílina o dotaci na projekt 
rekonstrukce hřiště s umělým povrchem. 
 
Rada města schválila žádost společnosti Plynomont Teplice, s. r. o., Teplice, o udělení 
výjimky z pravidel pro povolování výkopů na pozemcích ve vlastnictví města na celé 
zimní období, z důvodu rekonstrukce plynovodů a přípojek v lokalitě ulic Antonína Sovy 
a Maxe Švabinského, a žádost společnosti SBM Holding Group, s. r. o., Kladno, z důvodu 
uložení optické sítě společnosti T-Mobile v ulicích Teplická, Havířská, Vítězná, 
Jakoubkova, Prokopa Holého a Husova, s termínem dokončení prací do 15.11.2020.  
 
 


