
Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny,  
které se konalo 1. listopadu 2022 
 
Rada města schválila podání žádosti o dotaci do Operačního programu Zaměstnanost plus 
na projekt „Nová příležitost pro Bílinu", jehož hlavním cílem bude znovuzapojení (či 
zapojení) co nejvyššího počtu zástupců cílové skupiny znevýhodněných osob na trh práce. 
 
Rada města vzala na vědomí informaci vedoucí odboru správního a vnitřních věcí o konání 
zájezdů pro občany města Bíliny. 10. prosince budou vypraveny dva autobusy na vánoční 
trhy do Drážďan a 17. prosince bude vypraven autobus do vánoční Prahy. Cena obou 
zájezdů je stanovena na 100 Kč za osobu. Prodej jízdenek bude zahájen vždy týden před 
uskutečněním zájezdu, v přízemí radnice, dveře č. 103.  
 
Rada města zřídila dvě nové pracovní pozice zařazené pod odbor nemovitostí a investic. 
Podmínky výběrových řízení na pozici „Technik investic“ a „Administrativní pracovník“, 
s termínem nástupu od 01.01.2023, budou v následujících dnech zveřejněny na webových 
stránkách města v sekci – úřední deska – volná místa a v Bílinském zpravodaji. 
 
Rada města schválila prodejní cenu knihy „České středohoří z letadla" od Petra Tomana 
ve výši 590 Kč a prodejní cenu hrnku s motivem Pohádkového lesa ve výši 179 Kč. Knihu 
a hrnek je možné nově zakoupit v infocentru na Mírovém náměstí a na Kyselce. 
 
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku p. č. 556, p. č. 557 a p. č. 558 
v k. ú. Bílina v proluce v ul. Pražská pod gabionovou zdí, kdy výměra bude stanovena 
vytyčovacím plánem. Cena bude stanovena dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny s tím, že účel využití bude v souladu s platným Územním 
plánem města Bíliny. Bližší informace k možnostem využití pozemků případně poskytnou 
zaměstnanci úřadu územního plánování.   
 
Rada města vzala na vědomí informace odboru nemovitostí a investic k vypršení 
platnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání na adrese Mírové náměstí 91 
a 92 (Hotel U Lva) a vzhledem k tomu, že nájemce, společnost WAMB, v. o. s., odmítl objekt 
k ukončení smlouvy předat, uložila rada města učinit kroky vedoucí k pozastavení 
dodávky vody do tohoto objektu. Rada taktéž vzala na vědomí stanovisko právního 
zástupce města k nemožnosti vyhovět žádosti nájemce o uplatnění opce na prodloužení 
nájemní smlouvy na dalších 5 let, z důvodu neplnění podmínek smlouvy. Společnost 
WAMB řádně nehradila nájemné a platby za služby. K vymožení pohledávek za 
nezaplacené nájemné a využívání služeb jsou vedena exekuční řízení.  
 
Rada města souhlasila s využitím objektu areálu bývalého pivovaru v Bílině za účelem 
výchovy a výcviku záchranných psů. Podmínkou je, že vstup do areálu musí být vždy 
nahlášen s dostatečným předstihem a každá osoba účastnící se daného výcviku svým 
podpisem v prezenční listině potvrdí svou účast na vlastní nebezpečí a poučení o bezpečném 
chování v místě výcviku. 
 
Rada města rozhodla opětovně zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Revitalizace cyklotrasy T 16.1 ulice Pod Bořní – zelená turistická 
trasa KČT – chata Pod Bořeněm, Bílina – II“. 
 
Rada města zřídila deset komisí: bytovou, sportovní, sociálně zdravotní, komisi pro místní 
média, pro bezpečnost a prevenci kriminality, pro dopravu, pro životní prostředí, pro rozvoj, 
vize a cestovní ruch, pro kulturu a školství a komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
a hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu. Komise 
byly zřízeny jako poradní orgán rady. Předsedové a členové komisí budou jmenováni na 
dalším zasedání rady.  
 
Rada města schválila harmonogram zasedání Rady města Bíliny. V roce 2023 se zasedání 
rady uskuteční v následujících termínech: 17. ledna, 7. února, 14. března, 4. dubna, 
9. a 30. května, 27. června, 25. července, 29. srpna, 26. září, 24. října, 14. listopadu 
a 19. prosince. 


