
Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny,  
které se konalo 30. listopadu 2021 

 
Rada města schválila realizaci projektu POD OCHRANOU MĚSTA, program pro řešení 
sociálně vyloučených lokalit v Bílině, v rámci projektu Bílina – bezpečné město, s účinností 
od 01.12.2021. Zároveň schválila realizační tým, kterým jsou členové komise pro bezpečnost 
a prevenci kriminality a pracovní skupiny pro eliminaci sociálně nežádoucích jevů, hlavního 
koordinátora, administrátora projektu a zástupce vedení města pro komunikaci 
s vlastníky bytů. Veškeré informace k projektu budou v průběhu prosince zveřejněny na 
připravovaných webových stránkách. 
 
Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku na stavební 
práce, a to na zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka s tím, že zakázka je 
rozdělena na dvě části: část č. 1 se týká odstranění nevhodných povrchů uvnitř hlavní 
lázeňské budovy a ochrana historických dveřních křídel a část č. 2 úpravy přilehlých 
ploch hlavní lázeňské budovy za účelem odvodnění této budovy. 
 
Rada města rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na: 

• dodávku komunálního vozidla pro sběr a svoz parkových košů pro Městské technické 
služby Bílina, je nabídka společnosti I-Tec Czech, s. r. o., Ostrava–Vítkovice, 

• pracovní vozidlo s příslušenstvím pro Městské technické služby Bílina, je nabídka 
společnosti Unikont Group, s. r. o., Praha, 

• opravu chodníku před ZŠ Praktická, Bílina, je nabídka společnosti Petr Arpáš, s. r. o., 
Bílina. 

 
Rada města schválila rámcovou smlouvu se společností SEŽEV chráněná dílna, s. r. o., 
která bude v příštím roce provádět vnitřní ostrahu objektu Městského úřadu Bílina 
a informační službu pro veřejnost. 
 
Rada města schválila termíny konání vítání občánků na rok 2022. Vítání občánků se bude 
konat vždy v úterý od 14:30 hod. a 15:30 hod., v následujících termínech: 15. března, 
14. června, 13. září, 13. prosince. 
 
Rada města schválila nájemní smlouvu se Severočeskými doly, a. s., na pronájem 
garážových stání pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Bílina. Zároveň schválila 
darovací smlouvu, na základě které obdrží jednotka sboru dobrovolných hasičů dotaci od 
společnosti ČEZ, a. s., ve výši 150.000 Kč na zakoupení vybavení.  
 
Rada města schválila smlouvu o zajištění péče pro psy a kočky, kterou bude pro město 
v příštím roce zajišťovat spolek Anidef, z. s., Žim.  
 
Rada města schválila přijetí finančního daru ve výši 21.960 Kč od společnosti WOMEN 
FOR WOMEN, o. p. s. Finanční prostředky budou použity na obědy pro 7 žáků Základní 
školy Za Chlumem.  
 
Rada města schválila návrh na zápis do kroniky města Bílina za rok 2020. Kroniky města 
od roku 1945 jsou k dispozici na webových stránkách města https://www.bilina.cz/cs/mesto-
bilina/kronika-mesta.html.  
 
Rada města schválila dohodu se společností hřiště.cz, Brno, na základě které dojde 
k odstranění reklamovaných vad na parkourovém hřišti Za Chlumem. V rámci reklamace 
bude nejpozději do 31.05.2022 opraven celý povrch hřiště.  
 
Rada města schválila odměnu ředitelkám základních a mateřských škol, domu dětí 
a mládeže, centrální školní jídelny, řediteli základní umělecké školy a jednatelce 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., za splnění úkolů a za úspěšné 
řešení neočekáváných a specifických událostí souvisejících s koronavirovou pandemií. 
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