
Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny,  
které se konalo 26. července 2022 
 
 
Rada města rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na: 
- rekonstrukci chodníku, veřejného osvětlení a přechodu pro chodce v ulici Za 

Chlumem je nabídka společnosti HERKUL, a. s., Obrnice, 
- vybudování hasičské zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů je nabídka 

společnosti POHL cz, a. s., Roztoky.  
 

Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na: 
- dodání osobního vozidla pro Městský úřad Bílina, 
- vybudování skateparku v lokalitě sídliště Za Chlumem.  
 
Rada města schválila smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, na základě kterých 
obdrží město Bílina od Nadace ČEZ 120 tisíc korun na tzv. oranžový přechod v ulici Zadní, 
500 tisíc korun na revitalizaci zahrady při mateřské škole v ul. A. Sovy a 200 tisíc korun 
na Májový jarmark.  
 
Rada města schválila smlouvu s Ústeckým krajem, na základě které obdrží město Bílina 
neinvestiční dotaci z programu na záchranu a obnovu kulturních památek ve výši 
988.600 Kč na zajištění havarijního stavu hlavní budovy v lázních. 
 
Rada města schválila přijetí daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN na obědy pro 
děti. Základní škola Lidická obdrží pro rok 2022 částku ve výši 99.499 Kč pro 51 žáků 
a základní škola Za Chlumem pro rok 2022 a 2023 částku ve výši 334.977 Kč pro 55 žáků.  
 
Rada města schválila podání projektů „Modernizace odborných učeben na základních 
školách v Bílině" a „Vybudování informačního centra v objektu č. p. 23, Mírové náměstí, 
Bílina – Černý kůň" do výzev k předkládání strategických projektů do programového rámce 
ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. 
 
Rada města schválila podání žádosti o dotaci Ministerstva vnitra ČR na pořízení nové 
cisternové automobilové stříkačky a pořízení nového dopravního automobilu nebo 
požárního přívěsu pro hašení pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.  
 
Rada města schválila prodejní cenu stolního kalendáře města Bílina pro rok 2023 
s názvem Bílina v barvách ve výši 55 Kč/ks. Nový kalendář bude k dostání v infocentru 
od příštího týdne.  
 
Rada města schválila žádost vedoucí Kulturního centra Bílina o uzavření smluv 
o zprostředkování, na základě kterých budou možné platby elektronickými benefitními 
kartami v kulturních zařízeních a v informačním centru. 
 
Rada města souhlasila s vytvořením stipendijních programů na podporu zvýšení počtu 
lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků, v návaznosti na informace 
Ústeckého kraje týkající se řešení problematiky nedostatku zdravotnického personálu 
v Ústeckém kraji. 
 
Rada města souhlasila s realizací energeticky úsporných opatření přímou investicí 
města a dotačních prostředků např. z modernizačního fondu v objektech Hornická 
nemocnice s poliklinikou, Dům dětí a mládeže, ZŠ Aléská a ZŠ Za Chlumem, která budou 
spočívat např. v pořízení fotovoltaické elektrárny na výše uvedených budovách.  
 
Rada města vzala na vědomí přehled vyhodnocených veřejných zakázek zadávaných 
prostřednictvím systému E-ZAK za období od 01.11.2021 do 12.07.2022, kdy za uvedené 
období bylo ušetřeno 10.058.713 Kč z předpokládaných 87.744.144 Kč. Ušetřené finanční 
prostředky budou použity na další rozvoj města. 


