
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 1. prosince 2020 

 

Rada města projednala možnost převzetí světelného signalizačního zařízení (semaforu) 

v prostoru křižovatky u „Stavebnin Černý“ od fyzické osoby s tím, že návrh na převzetí 

bude předložen k vyjádření právnímu zástupci města. Zároveň bude osloven Krajský úřad 

Ústeckého kraje s žádostí o poskytnutí finančních prostředků na renovaci a „smart“ řešení 

tohoto zařízení. 

 

Rada města schválila uzavření smlouvy o zajištění péče pro psy a kočky odchycené 

na území města Bíliny v roce 2021 se spolkem Anidef, z. s., Žim. 

 

Rada města, v působnosti valné hromady, vzala na vědomí informace jednatelky 

společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, týkající se zhodnocení 

činnosti společnosti za rok 2020, zejména pak animoterapie nebo činností v souvislosti 

s Covid-19. Zároveň byla valná hromada mimo jiné informována o provozu Covid-19 stanice 

a o havárii vody v areálu nemocnice.  

 

Rada města schválila přijetí mimořádné dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí 

ve výši 48.220 Kč pro Pečovatelskou službu Bílina na zvýšené provozní náklady vzniklé 

v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření proti pandemii 

Covid-19. 

 

Rada města schválila uzavření smlouvy se společností FORCORP GROUP, s. r. o., 

Olomouc, která bude v příštím roce provádět vnitřní ostrahu objektu Městského úřadu Bílina 

a informační službu pro veřejnost.   

 

Rada města schválila termíny svatebních obřadů a vítání občánků na rok 2021. Svatební 

obřady se v příštím roce uskuteční 16. ledna, 13. a 27. února, 13. a 27. března, 

10. a 24. dubna, 15. a 29. května, 12. a 26. června, 10. a 24. července, 14. a 28. srpna, 

11. a 18. září, 09. a 23. října, 13. a 27. listopadu, 11. prosince. Vítání občánků se v příštím 

roce uskuteční 23. března, 22. června, 21. září a 14. prosince.  

 

Rada města schválila nový ceník Kulturního centra Bílina, s účinností od 01.01.2021. 

Novým ceníkem se mění zejména ceny za výlep plakátů, za pronájem Kulturního domu 

Fontána nebo městského divadla. Ceník bude k dispozici na internetových stránkách KC 

Bílina. 

 

Rada města rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu 

zadávanou ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 

na stavební práce „Oprava ochozu radniční věže MěÚ Bílina“ je nabídka společnosti 

NATURTEP, s. r. o., Dubí. Oprava havarijního stavu ochozu radniční věže, která je nemovitou 

kulturní památkou, by měla být dokončena do 30.06.2021. 

 

Rada města rozhodla poptat zpracování studie na vybudování parkoviště v areálu 

Letního kina Kyselka, za předpokladu vydání kladného stanoviska ze strany Českého 

inspektorátu lázní a zřídel, orgánu památkové péče a životního prostředí. 

 

Rada města schválila pravidla participativního rozpočtu na rok 2022/2023.  


