
Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny,  
které se konalo 20. prosince 2022 
 
Rada města schválila pravidla programu „Podpora po narození nového občánka města 
Bíliny“. Bude se jednat o finanční dar ve výši 15.000 Kč. Žádat může zákonný zástupce 
dítěte po dobu 6 měsíců od dovršení 1 roku věku dítěte. Žadatel musí být starší 18 let a musí 
mít minimálně 1 rok před narozením dítěte trvalý pobyt v Bílině. Narozené dítě musí mít 
trvalý pobyt v Bílině po celou dobu od narození. Žadatel musí/musel být zaměstnán, 
podnikal/podniká nebo se soustavně připravoval/připravuje na budoucí povolání 
v posledních 3 letech minimálně v součtu po dobu 2 let. Rodičovská a mateřská dovolená 
se do těchto lhůt nezapočítávají. Žadatel nesmí mít žádný dluh vůči městu a jeho 
organizacím. Dar nebude poskytnut na dítě, na které byla čerpána státní dávka „porodné“. 
V Bílině se ročně narodí cca 120 dětí. Předpokládá se, že podmínky pro získání podpory splní 
přibližně polovina. Program bude platit od 01.01.2023 s tím, že kompletní pravidla programu, 
včetně postupu a formulářů, bude zveřejněn na internetových stránkách města v lednu 
2023. 
 
Rada města v působnosti valné hromady Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
souhlasila s dohodami a postupem v souvislosti s provozem stávající zubní ordinace. 
Od 01.01.2023 bude tuto zubní ordinaci provozovat, včetně pohotovostní služby, stávající 
lékař již v rámci své soukromé praxe na základě jeho smluv se zdravotními 
pojišťovnami. Hornická nemocnice pronajme pro tento záměr stávající prostory a k tomu 
mimo jiné zdarma poskytne výpůjčku veškerého nedávno nově pořízeného vybavení 
pronajímané ordinace. Současně rada města schválila, že pokud bude mít stávající lékař 
v budoucnu zájem o rozšíření soukromé praxe o další ordinaci, hornická nemocnice mu 
poskytne prostory, které si stávající lékař upraví na vlastní náklady. Hornická nemocnice se 
bude podílet na investičních nákladech spojených se zajištěním těchto prostor do výše 
200.000 Kč. Pro pacienty by měly být zachovány rozsah i kvalita zdravotní zubařské 
péče minimálně na stejné úrovni.  
 
Rada města schválila realizace projektů, které byly předloženy v rámci participativního 
rozpočtu na rok 2022/2022 – TVOŘÍME BÍLINU a v hlasování získaly nejvyšší počet hlasů. 
Realizován bude projekt:  
1. Křížem krážem Pohádkovým lesem,  
2. Bořeňská zahrada, 
3. Revitalizace parku u DDM. 
Výsledky hlasování budou zveřejněny na webových stránkách města.  
 
Rada města vzala na vědomí úpravu ceníku, na základě které bude možné od nového roku 
navštěvovat nafukovací tenisovou halu na Kyselce v čase od 09:00 do 14:00 hodin za 
zvýhodněnou cenu. Permanentku na 10 hodin bude možné pořídit za 3.000 Kč.  
 
Rada města v působnosti valné hromady Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
v návaznosti na slib z června 2022 a v souladu se schváleným harmonogramem výběrového 
řízení na obsazení funkce jednatele, schválila podmínky výběrového řízení na jednatele 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., které bude vyhlášeno v lednu 2023 
s předpokládaným nástupem od 01.06.2023. 
 
Rada města po dohodě s ředitelkou schválila záměr a harmonogram vypsání 
výběrového řízení na pozici ředitele Městských technických služeb Bílina 
s předpokládaným nástupem k 01.10.2023. Předání funkce novému řediteli se předpokládá 
v posledním čtvrtletí roku 2023, kdy současná paní ředitelka poskytne novému řediteli 
součinnost. K ukončení pracovního poměru se současnou ředitelkou by mělo dojít nejpozději 
k 31.12.2023, kdy dovrší nepřetržitých 25 let v Městských technických službách Bílina, za což 
jí již nyní náleží úcta a poděkování. 
 
 



Rada města vzala na vědomí informace o průběhu veřejné výzvy na prodej vytěženého 
dřeva z parku Kyselka. Cca 200 kubíků dřeva bude prodáno zájemci, který nabídl 350.000 Kč 
a předložil tak nejvýhodnější nabídku. 
 
Rada města schválila prodejní cenu nových dárkových předmětů, které jsou ode dneška 
nabízeny v Informačním centru Bílina. Jedná se o flash disk s propagačními videi Bílina 
v obraze za 140 Kč, dárkové balení minerálních vod za 149 Kč a dotisk knihy „Město Bílina od 
minulosti k dnešku za 300 Kč.  
 
Rada města rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou na vybudování přechodu pro chodce 
vč. veřejného osvětlení v ulici Sídliště Za Chlumem 728–730 je nabídka společnosti Petr 
Arpáš, s. r. o. 
 
Rada města rozhodla mimo jiné vypsat veřejnou zakázku na:  
- Mapový portál města Bílina, 
- Dodání dvou vozidel pro Městskou policii Bílina, 
- Zakoupení druhého multifunkčního svozového vozidla pro Městské technické služby 

Bílina. 
 

 


