
Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bílina z 15. září 2021 

 

 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o hospodaření města Bíliny za I. poletí 

roku 2021, kdy město mělo příjmy 198,7 milionů Kč (51,7 % rozpočtu na rok 2021) a výdaje 

163,9 milionů Kč (37,18 % rozpočtu na rok 2021).  

 

Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na výkup pozemků z majetku rodiny 

Lobkowiczů. Jedná se zejména o pozemky v Bezovce, na Kyselce, v Pohádkovém lese 

a za autokempem. 

 

Zastupitelstvo města schválilo darovací smlouvu se Severočeskými doly, a. s., 

na poskytnutí finančního daru ve výši 1.750.000 Kč na zlepšení technické infrastruktury 

a revitalizaci majetku ve správě města. 

 

Zastupitelstvo města schválilo Memorandum o spolupráci v oblasti centra 

environmentální výchovy v areálu Radovesické výsypky mezi městem Bílina, 

Severočeskými doly, a. s., Chomutov, Základní školou Za Chlumem, Českým rybářským 

svazem, z. s., Bílina, Bílinskou přírodovědnou společností, z. s., Domem dětí a mládeže Bílina, 

MS Bořeň Bílina, z. s., a Klubem rybolovné techniky Bílina, z. s., kdy účelem memoranda je 

zejména osvěta v oblasti environmentální výchovy dětí a mládeže, spolupráce při vytváření 

jednotlivých segmentů Radovesické výsypky, ochrana přírody a krajiny a realizace projektů 

v dalších oblastech.  

 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o pověření odboru nemovitostí a investic 

přípravou zadání veřejné zakázky formou architektonické soutěže na akci 

„Architektonická studie – plavecká hala objekt A a termální koupaliště, Bílina“, 

v rozsahu – demolice stávajícího objektu plavecké haly, výstavba nové plavecké haly a úprava 

prostoru termálního koupaliště a zajištění celého procesu soutěže o návrh organizátorem 

architektonických soutěží. 

 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města č. 117 

z 05.05.2021, kterým bylo radě města uloženo zajistit realizaci opatření k eliminaci hluku 

ze sportovního hřiště v ulici Čapkova a zprávu o jejich realizaci předkládat pravidelně 

do zastupitelstva města. Během letních měsíců došlo k umístění provozních řádů na hřiště 

a veřejné prostranství. Městská policie a asistenti prevence kriminality provádějí v této lokalitě 

pravidelné kontroly. Do 31.10. by mělo být realizováno odhlučnění povrchu sportovní arény, 

montáž vstupní uzamykatelné branky a pilotně ověřena možnost vysypání dutých částí trubek. 

Odborem nemovitostí a investic bude do konce října připraveno zadávací řízení 

na vybudování sítě nad okrajovými částmi hřiště v blízkosti bytového domu. 


