
Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny,  
které se konalo 23. srpna 2022 
 
 
Rada města rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na stavební práce 
„Rekonstrukce bytů a společných prostor v ulici Důlní č. p. 425, Bílina“ je nabídka 
společnosti IPSEN, s. r. o., Most. 

 
Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na: 
- revitalizaci cyklotrasy T 16.1 ulice Pod Bořní – zelená turistická trasa KČT – chata 

Pod Bořní, 
- projektovou dokumentaci na stavební pozemky Za Chlumem (lokalita ČSA 

a Litoměřická ul.) – I. etapa/sektor B, C a D. 
 
Rada města nesouhlasila s navýšením cen vstupného do plavecké a zelené haly, na 
zimní stadion a na tenisové dvorce. Ceník, který je k dispozici na webových stránkách 
https://www.sportbilina.cz/ tak zůstává beze změn.   
 
Rada města souhlasila s návrhem ředitelky Městských technických služeb Bílina na 
vybudování infrasauny v plavecké hale.  
 
Rada města schválila darovací smlouvu, na základě které obdrží školy a zařízení, která 
pracují s uprchlíky z Ukrajiny, dvojjazyčnou ukrajinsko-českou verzi deskové hry Krycí 
jména od společnosti Czech Games Edition.  
 
Rada města schválila smlouvu o umístění 3 kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu ve 
městě se společností HELP TEX, z. s. Kontejnery budou nově umístěny v ul. Fišerova u 
Základní školy Lidická, v ul. Jakoubkova u Domu dětí a mládeže, a ve sběrném dvoře 
Městských technických služeb Bílina.  
 
Rada města souhlasila s návrhem energetika města na strategii postupu města při 
realizaci energetických úspor, s energetickou politikou a energetickým plánem města.    
 
Rada města schválila přijetí nadačního příspěvku ve výši 120.000 Kč od Nadace ČEZ na 
„Oranžový přechod Za Chlumem 730“ a ve výši 500.000 Kč na „Revitalizaci zahrady při 
mateřské škole v ul. A. Sovy“. 
 
Rada města zamítla žádost Mgr. Tomáše Vandase o odstranění státní vlajky Ukrajiny 
z budovy radnice.  
 
Rada města souhlasila s vyvěšením černé vlajky na budově radnice z důvodu úmrtí 
MUDr. Zaheda Karnouba, stomatologa Hornické nemocnice s poliklinikou, a Jana 
Rozšafného, strážníka Městské policie Bílina. Po dobu vyvěšení černé vlajky bude dočasně 
sundána vlajka České republiky, vlajka města Bíliny a vlajka Ukrajiny, která byla vyvěšena jako 
podpora ukrajinskému lidu a především městu Novovolynsk, které je partnerské město Bíliny 
od roku 2000. Vyvěšením ukrajinské vlajky je vyjádřena solidarita při náhlé vojenské agresi 
Ruské federace. 
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