
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  
které se konalo 27. dubna 2021 
 
 
Rada města vzala na vědomí informace o plánovaném koncertu Richarda Müllera, který 
by se měl uskutečnit v pátek 13.08.2021 v Letním amfiteátru v Bílině. 
 
Rada města schválila smlouvu o nájmu nemovitých věcí se společností Restaurace U Kádi, 
s. r. o., jejímž předmětem je pronájem restaurace U Kádi na Kyselce.  
 
Rada města rozhodla zveřejnit výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akce:  
- vestavba výtahu – základní umělecká škola a knihovna Bílina, 
- rekonstrukce elektroinstalace vstupních prostor, šaten, kavárny, toalet, pokladen 

a hlavního rozvaděče divadla v Bílině, 
 
Rada města rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci:  
- „ZŠ Aléská – Odborná učebna a bezbariérové řešení školy“ je nabídka společnosti 

Buggalo, s. r. o.,  
- „Novostavba správního objektu s bytovou jednotkou pro areál koupaliště Kyselka 

na p. p. č. 1916/1, 1916/2, 1915/4, 1916/34 a 1916/35 v k. ú. Bílina – část č. 1 DEMOLICE“ 
je nabídka společnosti MORKUS Morava, s. r. o., 

- „Ostraha majetku v areálech – Lázně Kyselka, Koupaliště Kyselka, Minigolf a Letní 
kino na Kyselce v Bílině“ je nabídka společnosti BLESK Servis, s. r. o. 

 
Rada města schválila změnu termínu konání Rady města Bíliny z 25.05.2021 
na 18.05.2021. 
 
Rada města schválila smlouvu na reklamu a propagaci společnosti ČEZ Teplárenská, 
a. s., formou reklamní plachty, která bude v období 01.06.2021–31.05.2022 umístěna 
na objektu Kulturního domu Fontána.  
 
Rada města souhlasila se zapojením energetického využití odpadů EVO – Komořany 
do systému nakládání s odpady Ústeckého kraje v souladu s dohodou o partnerství 
a spolupráci na rozšíření systémového řešení odpadového hospodářství Ústeckého kraje. 
 
Rada města souhlasila s navrženým postupem doplnění navigačního systému směrníků 
(hnědé ukazatele) označujícího městské cíle města Bílina.  
 
Rada města souhlasila s dočasnou změnou hodin pro veřejnost 21.05.2021 
v provozovně České pošty, s. p., Bílina 4, Za Chlumem 820 a s dočasným uzavřením této 
provozovny v období od 24.05.2021 do 28.05.2021 z důvodu provádění stavebních prací.  
 


