
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 15. června 2021 

 

Rada města vzala na vědomí informaci o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 

na revitalizaci lázeňského parku Kyselka z operačního programu životního prostředí ve výši 

necelých 4 milionů Kč. Díky této dotaci dojde v areálu parku na Kyselce k revitalizaci zeleně, 

doplnění mobiliáře, k obnově mlatových cest a založení trávníků.  

 

Rada města schválila podání projektových záměrů na modernizaci odborných učeben 

základních škol a přístavbu ZŠ Za Chlumem do ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, 

v rámci programového období 2021+. 

 

Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 120 tis. 

Kč od Nadace ČEZ na „oranžový přechod“. Z tohoto příspěvku bude financováno osvětlení 

přechodu v Sídlišti Za Chlumem v ulici Zadní.  

 

Rada města schválila záměr uspořádat v létě 2022 koncert skupiny Lucie v letním 

amfiteátru na Kyselce.  

 

Rada města schválila podání žádosti o vystavení českého národního průkazu průvodce 

I. stupně pro zaměstnance informačního centra v Bílině. Díky tomuto průkazu se rozšíří 

služby poskytované informačním centrem zejména pro turisty, kteří budou moci absolvovat 

prohlídku městem s průvodcem. 

 

Rada města souhlasila s vyznačením turistického značení Klubu českých turistů pro účely 

naučné stezky a trasy Vodobraní – turistické stezky podél průmyslového vodovodu 

z Dolních Zálezel do elektrárny v Ledvicích, v rámci projektu Smart Univerzity J. E. Purkyně 

v Ústí nad Labem, která má za účel zviditelnit industriální budovy v Ústecko-Chomutovské 

aglomeraci. 

 

Rada města schválila ceník Kulturního centra Bílina, kterým se stanovuje cena 

půjčovného za svatební dekorační předměty (slavobrána, stolek a židličky) ve výši 1.000 Kč 

za 3 hodiny, s vratnou kaucí 5.000 Kč.  

 

Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání 
v I. podlaží na adrese Komenského 38, Bílina, o výměře 46,77 m2, parcela č. 85/1 v k. ú. 
Bílina za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání tj. 250 Kč/m2/rok. 
 
Rada města souhlasila s návrhem na přípravu zadávacího řízení na zpracování projektové 
dokumentace na revitalizaci plochy před centrální školní jídelnou podél cesty na 
Kyselku. Před centrální školní jídelnou tak vznikne bezpečné a přívětivé prostranství s herním 
prostorem pro rekreační aktivity žáků a studentů.    
 

Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce – oprava chodníků Síbova nová zástavba.  

 

Rada města rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na dodávky u mobiliáře 

na novostavbu správního objektu s bytovou jednotkou pro areál koupaliště Kyselka – 

část 3, je nabídka společnosti KASCH interiér, s. r. o. 

 

Rada města v působnosti valné hromady schválila výroční zprávu společnosti Hornická 

nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, účetní závěrku společnosti, zprávu o vztazích, 

zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení 

vykázaného zisku ve výši 2.772.490,42 Kč jako nerozděleného zisku minulých let, pro krytí 

případných ztrát let budoucích.  


