
Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny,  
které se konalo 19. října 2021 
 
 
Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku zadávanou ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Rozvoj městského kamerového a dohledového 
systému města Bílina“. V rámci této zakázky bude pořízeno 15 nových kamer, zvukové 
senzory, nebo hardware a analytický software, pro efektivní rozvoj kamerového systému 
v rámci projektu 5G pro 5 měst s cílem zvýšení bezpečnosti občanů, kontroly rizikových 
míst 24 hodin denně, zajištění bezpečné zóny pro pohyb občanů a zlepšení a zefektivnění 
odhalování přestupků.    
 
Rada města schválila pronájem dvou bytů včetně jejich základního vybavení v Zeleném 
domě pro potřebu ubytování odvelených příslušníků Policie ČR. Od 1. listopadu tak dojde 
k posílení personálního stavu obvodního oddělení Policie ČR o 6 příslušníků.    
 
Rada města souhlasila s návrhem na spolupráci s Ústeckým krajem a podílením se na 
umoření propadu tržeb ve veřejné dopravě v souvislosti s III. vlnou koronavirové krize.   
 
Rada města rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu  
- na dodávku žacího malotraktoru a samopojízdného mulčovače pro Městské technické 

služby Bílina, je nabídka společnosti Eurogreen CZ, Jiřetín pod Jedlovou, 
- na opravu ploché střechy objektu Žižkovo údolí 276/6, Bílina, je nabídka Ing. Jana 

Zelenky, Ústí nad Labem.   
 
Rada města souhlasila s odprodejem majetku Městských technických služeb Bílina – 
osobního vozu Škoda Octavia 1.6 i z roku 2006 za navrženou startovací cenu 25.000 Kč a 
svozového auto MAN TGS 26.320 6x2 z roku 2009 za vyvolávací cenu 279.000 Kč, 
prostřednictvím firmy VeaCom, s. r. o. Nabídka bude zveřejněna na portálu www.veacom.cz.  
 
Rada města schválila: 
- podání žádosti o finanční podporu z programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém 

kraji pro rok 2022“ pro Pečovatelskou službu Bílina,  
- podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje na 

zajištění lékařské pohotovostní služby a zubní lékařské pohotovostní služby v roce 
2022. 

 
Rada města schválila smlouvu s Ústeckým krajem na poskytnutí dotace ve výši 
310.250 Kč na opravu ochozu radniční věže z Programu na záchranu a obnovu kulturních 
památek Ústeckého kraje.  
 
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit rozpočet města Bíliny na rok 2022 
následovně: celkové příjmy ve výši 403.524.000 Kč, celkové výdaje ve výši 449.369.000 Kč. 
 
Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s SK Větrák, z. s., jejímž předmětem 
je výpůjčka pozemku p. č. 2372/169 o výměře 3 274 m2 v k. ú. Bílina v lokalitě na Větráku, 
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, pokud budou dodrženy podmínky výpůjčky, 
jako je např. povinnost nejméně 2x ročně uskutečnit akci pro děti z řad široké veřejnosti, zajistit 
pravidelný úklid prostoru na náklady spolku apod.  
 
V návaznosti na odkoupení bývalého předškolního zařízení v Sídlišti Za Chlumem 878, 
vzala rada města na vědomí opatření k zabezpečení tohoto objektu, kdy bude objekt mimo 
jiné střežen kamerami, bude zajištěna uzamykatelná vstupní brána a doplněno oplocení. 
Zároveň se prověřuje možnost čerpání dotace na případnou demolici tohoto objektu.   
 

http://www.veacom.cz/

