Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny,
které se konalo 22. března 2022

Rada města schválila dílčí smlouvu se Severočeskými doly, a. s., v rámci programu
„Pomáháme kraji“ na poskytnutí tzv. kotlíkové dotace na pořízení nového zdroje vytápění
ve výši 100.000 Kč na každou vyhovující žádost.
Rada města schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč Zoologické zahradě
Ústí nad Labem na chov tučňáka brýlového.
Rada města souhlasila s instalací kamerového systému se záznamem ve společných
prostorách Základní školy Za Chlumem, jehož cílem je zajistit nezbytnou ochranu majetku
a práv žáků, zaměstnanců i návštěvníků školy.
Rada města schválila ceny nového vybavení v Informačním centru Bílina:
- Vratná záloha na zapůjčení 1 disku na Discgolf ve výši 300 Kč
- Půjčovné 1 disku na Discgolf ve výši 20 Kč
- Prodejní cena za 1 disk na hru Discgolf ve výši 290 Kč
- Vratná záloha na zapůjčení figurek na šachy nebo dámu ve výši 300 Kč
- Půjčovné figurek na šachy nebo dámu ve výši 20 Kč
Discgolfové hřiště se nachází na travnaté ploše v ul. Chlumská pod zahrádkami. Stolek
na šachy a dámu naleznete v areálu parku Kyselka, poblíž minigolfu.
Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek:
- na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a dodávky na akci „Rekonstrukce
vzduchotechniky městského divadla v Bílině,
- na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Hromosvod na objektu
plavecké haly, Žižkovo údolí, Bílina“,
- na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Ostraha majetku v areálech lázní
Kyselka, koupaliště Kyselka, Minigolf a Letní kino na Kyselce,
- na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Revitalizace zahrady MŠ
A. Sovy, Bílina“.
Rada města rozhodla o nejvýhodnější nabídce nadlimitní veřejné zakázky na služby:
„Revitalizace lázeňského parku Kyselka“, kterou je nabídka společnosti Zahradnické
úpravy – Ing. Jan Servus.
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání
na adrese Reussova 160, 418 01 Bílina Kyselka, k. ú. Bílina, parcela č. 1953 o celkové
výměře 34,50 m2 pro účel využití jako kancelář ostrahy za nájemné dle platné směrnice
č. 1/2022 o nájmu z prostor sloužících podnikání.
Rada města zřídila dvě nová pracovní místa operátorů městského kamerového
dohledového systému zařazená do Městské policie Bílina na základě požadavků komise
pro bezpečnost a prevenci kriminality.
Město Bílina poskytlo společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., finanční
příspěvek v celkové výši 2.924.995,42 Kč na pořízení nového vybavení:
- nového ultrazvuku;
- 20 ks elektrických lůžek na LDN;
- klimatizací do ordinací.

