
Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny,  
které se konalo 24. května 2022 
 
 
Rada města rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na: 
- piktogramový koridor pro cyklisty v Bílině, která je součástí projektu IROP, je nabídka 

společnosti Značky Morava, a. s., Brantice 
- revitalizaci zahrady MŠ Antonína Sovy 668 je nabídka společnosti 4soft, s. r. o., 

Tanvald 
- hromosvod na objektu plavecké haly v Žižkovo údolí je nabídka společnosti 

Hromoelektro, s. r. o., Ludgeřovice 
- rekonstrukci ulice Teplická – II. etapa je nabídka společnosti Silnice Topolany, a. s., 

Chomutov 
- rekonstrukci veřejného osvětlení a mobiliáře v lázeňském parku a Kyselské ulici je 

nabídka společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o., Praha 
- opravu chodníku u silnice I/13 v ulici Bílinská je nabídka společnosti Společnost 

Bílina, Světec. 
 
Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na zakázku rekonstrukce 
chodníku, veřejného osvětlení a přechodu pro chodce v ulici Za Chlumem. 
 
Rada města rozhodla o sloučení odboru dopravy a odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí. S účinností od 1. července zřídila odbor dopravy, životního prostředí 
a stavebního úřadu. Novým organizačním uspořádáním dojde k zefektivnění chodu výše 
uvedených odborů a uspořádání agend. K tomuto kroku přistoupila rada města i na základě 
pozitivních zkušeností při sloučení odboru školství, kultury a sportu a odboru sociálních věcí 
v loňském roce.     
 
Rada města souhlasila se zřízením druhé přípravné třídy v Základní škole Za Chlumem 
ve školním roce 2022/2023. 
 
Rada města schválila nový sazebník úhrad za služby poskytované Pečovatelskou 
službou Bílina, na základě kterého dochází od 1. července 2022 k navýšení sazeb v průměru 
o 10 Kč za jednotlivou službu. 
 
Rada města souhlasila s využitím části pozemku na záchytném parkovišti pro 
Pohádkový les Za Chlumem za účelem umístění registračního stanu a přistávání vrtulníku 
společnosti Heli Czech, s. r. o. Komerční lety vrtulníkem se zde uskuteční 11.06.2022.  
 
Rada města souhlasila s nákupem energií – elektřiny a plynu na období 2 let, ve 
spolupráci se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE), která bude cenu 
energií pro město a jeho organizace soutěžit.  
 
Rada města schválila memorandum se společností ORLEN Unipetrol RPA, s. r. o., 
Litvínov, jehož předmětem je vzájemná spolupráce při uplatňování nových a moderních 
ekologických řešení souvisejících se sběrem, svozem a odstraňováním odpadů 
vznikajících na území města. 
 
Rada města uložila tajemníkovi městského úřadu připravit návrh smlouvy o spolupráci 
s německým městem Zwönitz, jejímž předmětem bude zejména spolupráce v oblasti 
Smart City.  
 
Rada města schválila aktualizaci projektu POD OCHRANOU MĚSTA, program pro řešení 
sociálně vyloučených lokalit v Bílině, v rámci projektu Bílina – bezpečné město. Program byl 
nově doplněn o 3 opatření. Jedná se o místní poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství, spolupráce s vlastníky bytových domů a návrh postupu pro SVJ při hlášení 
skutečného poštu ubytovaných osob. Aktualizovaný projekt bude k dispozici na webových 
stránkách https://www.bezpecnabilina.cz/.   
 

https://www.bezpecnabilina.cz/


 
 
Rada města schválila podání žádostí o dotaci z 1. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR v rámci Národního plánu obnovy na projekty: „Rozvoj městského kamerového 
a dohledového systému města Bílina“ jako prioritu č. 1 a na „Datový koridor“ jako prioritu 
č. 2. 
 
Rada města schválila podání žádostí o dotaci z programu Krajského úřadu Ústeckého 
kraje pro rok 2022 na vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí osobními 
ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany a na krajskou podporu 
výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic. 


