
Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny,  
které se konalo 22. února 2022 
 
 
Rada města rozhodla, že 
- nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na akci Analýza vybraných 

procesů Městského úřadu Bílina vč. návrhu optimalizace, je nabídka společnosti MIM 
Consulting, s. r. o., Praha, 

- nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na akci Zajištění havarijního stavu budovy 
lázní Kyselka – část č. 2 – Úpravy přilehlých ploch hlavní lázeňské budovy za účelem 
odvodnění je nabídka společnosti AURUM BUILDING, s. r. o., Pětikozly.  

 
Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na 
akci:  
- mobiliář – vnitřní vybavení místností novostavby správního objektu s bytovou 

jednotkou pro objekt koupaliště Kyselka,  
- doplnění a oprava lavic na letním kině Kyselka, 
- revitalizace proluky vedle ZUŠ Mírové náměstí. 
 
Rada města schválila podání žádosti o grant do programu Oranžové hřiště Nadace ČEZ 
na kompletní rekonstrukci dětského hřiště v Mateřské škole M. Švabinského. 
 
Rada města schválila přijetí daru od Severočeských dolů ve formě vyřazeného nákladního 
vozidla TOYOTA HILUX 2.5, pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Bílina. 
 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese 
Sídliště Za Chlumem 820/33, o celkové výměře 76,87 m2 pro využití jako provozovna. 
   
Rada města rozhodla zařadit opravu chodníku v ulici Alšova od bytového domu čp. 228 
k napojení na ulici Aléská u bytového domu čp. 230, do plánovaných oprav chodníků v roce 
2022. Chodník v ulici Aléská tak bude opraven v letošním roce tak, aby vyhovoval 
i bezbariérovému užívání.  
 
Rada města rozhodla o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením 
tibetské vlajky na budově radnice 10.03.2022 u příležitosti 63. výročí povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci.  
 
Rada města schválila směrnici o poskytování placených služeb poskytovaných 
Městskými technickými službami Bílina. Z důvodu nárůstu cen zejména za energie bylo 
nutné navýšit i ceny některých poskytovaných služeb např. za svoz a čištění města. Ceny se 
od 1. března 2022 budou navyšovat i za vstup do plavecké haly, na koupaliště a na zimním 
stadionu. Nemění se ceny za parkovné, nebo za uložení odpadů ve sběrném dvoře. Kompletní 
ceník bude k dispozici na webových stránkách Městských technických služeb Bílina. 
 
Rada města schválila směrnici o nájemném z prostor sloužících podnikání, kterou se 
určuje výše nájemného z prostor sloužících podnikání výši 260 Kč/m2/rok, s účinností 
dnem schválení. Sazba tak byla navýšena o 10 Kč/m2/rok z důvodu inflace. 
 
Rada města vzala na vědomí čerpání finančních prostředků a plnění příjmů jednotlivých 
odborů za rok 2021 s tím, že příjmy byly splněny na 108 %, zejména díky vysokému plnění 
příjmů ze sdílených daní právnických osob a DPH. Hospodaření za rok 2021 skončilo 
přebytkem. 
 
Rada města uložila, na základě doporučení komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, 
Městským technickým službám Bílina zajistit odstranění laviček a betonových zídek 
v parku v ul. M. Švabinského.  


