
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 16. března 2021 

 

Rada města v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o. a jednatelka společnosti Hornické 

nemocnice s poliklinikou vydaly společné prohlášení, kterým ubezpečují všechny občany 

města, pacienty i zaměstnance HNsP, že společným cílem je soustředit se na co nejlepší 

fungování a další rozvoj nemocnice nejen v této těžké covidové době. Úplné znění prohlášení 

je k dispozici na webu a Facebooku města. 

 

Rada města schválila smlouvu o nájmu služebního bytu č. 2 ul. Břežánská 49/2, Bílina, 

pro nového lékaře (stomatologa) Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 

 

Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejné zakázky malého 

rozsahu: 

• na dodávky na akci „Vybavení zubní ordinace v objektu Hornické nemocnice s 

poliklinikou, Bílina stomatologickou soupravou“. Součástí dodávky pro novou 

stomatologickou ambulanci bude stomatologická souprava jejích součástí bude např. 

křeslo s ovládacím panelem, ultrazvuk, rentgen s prodlouženým ramenem, sterilizátor atd.  

• na služby na akci „Ostraha majetku v areálech - Lázně Kyselka, Koupaliště Kyselka, 

Minigolf a Letní kino na Kyselce v Bílině“. 

Více informací k zakázkám bude uveřejněno na úřední desce. 

 

Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na dodávky s názvem 

"Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních 

odpadů ve městě Bílina" jako nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném 

řízení.  

 

Rada města schválila směrnici č. 3/2021 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek. 

Směrnice vznikla v souladu s novelou zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

a byla oproti původní směrnici doplněna zásadou zadavatele dodržet principy sociálně 

odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. 

 

Rada města souhlasí s postupem odboru nemovitostí a investic umístit nové veřejné 

osvětlení v prostoru garáží pod sportovní halou ve Studentské ulici v Bílině. 

 

Rada města schválila smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace: 

• Svazu tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizaci Bílina, ve výši 

28.900 Kč na jednodenní poznávací výlety pro zdravotně a tělesně postižené občany 

města Bíliny v roce 2021.  

• Zoologické zahradě Ústí nad Labem ve výši 20.000 Kč na chov zvířete tučňák brýlový, 

tj. na ochranu zvířat a jejich zdraví. 

• Spolku BABYBOX - Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z. s., ve 

výši 10.000 Kč na výměnu již zastaralého typu babyboxu z roku 2009, který je umístěný 

v nemocnici v Teplicích. 

 

Rada města schválila podání přihlášky do Asociace turistických informačních center 

ČR, jež zajišťuje vzdělávání pro pracovníky turistických informačních center v jednotlivých 

krajích ČR, spolupracuje s orgány státní a místní správy za účelem rozvoje cestovního ruchu 

a služeb obyvatelstvu v dané oblasti a zastřešuje řešení koncepce rozvoje cestovního ruchu 

v jednotlivých obcích, městech a regionech.  



 

Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o 

celkové výměře 56,62 m2 ve II. nadzemním podlaží objektu na adrese Mírové náměstí 46, 

Bílina, pro účel využití jako kancelářské prostory s tím, že nájemce na své náklady zajistí 

potřebné revize, přívod elektrické energie a další potřebná povolení. 

 

 

 


