
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 23. února 2021 

 

Rada města schválila finanční spoluúčast města ve výši max. 20.000 Kč na úhradu cen 

pro nejlepší sběrače vejdumků při akci Domu dětí a mládeže Bílina o překonání rekordu 

o "Nejdelšího hada z vejdumků", který je uveden v České knize rekordů. 

 

Rada města rozhodla zveřejnit výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: 

• malého rozsahu na stavební práce s názvem „ZŠ Aléská – Odborná učebna 

a bezbariérové řešení školy“, 

• na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce 

splaškové kanalizace v areálu HNsP, Bílina“, 

• na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení, na stavbu „Novostavba 

správního objektu s bytovou jednotkou pro areál koupaliště Kyselka“. 

 

Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu restaurace U Kádi na základě 

výpovědi současného nájemce společnosti Heineken, s. r. o., v souladu s § 39 Zákona 

o obcích č. 128/2000 Sb., za účelem využití provozování restaurace a ubytování. Podrobné 

informace budou k dispozici na úřední desce a webových stránkách města. 

 

Rada města souhlasila s vybudováním relaxační a herní zóny v Pohádkovém lese dle 

architektonické studie a zároveň souhlasila s podáním žádosti spolku Pohádkový les Bílina 

na Nadaci ČEZ do grantového řízení Oranžové hřiště. 

 

Rada města zřídila pracovní skupinu pro eliminaci sociálně nežádoucích jevů a zároveň 

jmenovala Daniela Hendrycha (Naše Bílina - SSO), Naděždu Maurerovou (KSČM) a Jindřicha 

Divíška (ODS) členy této pracovní skupiny. 

 

Rada města vzala na vědomí čerpání rozpočtu města za období leden – prosinec 2020 

s výsledkem přebytku 35 milionů Kč. 

 

Rada města vzala na vědomí informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina 

o možnosti změny provozní doby na sběrném dvoře a doporučuje zajistit jeho otevření 

od úterý do neděle se zachováním otevírací doby pro zimní a letní období. 

 

Rada města uložila vedoucímu odboru dopravy zajistit legislativní kroky vedoucí 

k zajištění změny místní úpravy provozu v ulici Břežánská na základě žádostí občanů 

a podnikatelů této lokality, kdy předmětná změna místní úpravy spočívá ve vyčlenění několika 

parkovacích míst jako místa časově omezená. 

 

Rada města rozhodla využít postup nenavyšovat cenu základního jízdného MHD Bílina 

dle smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou 

a veřejnou drážní osobní dopravou uzavřenou mezi Ústeckým krajem a městem Bílina. S tím, 

že některé finanční náklady s tím související budou kryty z rozpočtu města. 

 

Rada města vzala na vědomí výroční zprávu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bílina 

za rok 2020. 


