
Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny,  
které se konalo 17. ledna 2023 
 
Rada města vzala na vědomí informaci sdružení Lungta o 64. výročí povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci a zároveň rozhodla o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budově městského úřadu 10.03.2023. 
 
Rada města schválila prodejní cenu knihy „Nerostné bohatství Krupky, Cínovce 
a Moldavy“ od kolektivu autorů – Pauliš, Dvořák, Babka, Fuchs, ve výši 1.300 Kč, kterou 
nebude možné koupit v běžné distribuční síti, ale jen na mineralogických burzách, v Bílinské 
přírodovědné společnosti a v Infocentru Bílina. 
 
Rada města rozhodla o nejvýhodnějších nabídkách na akce: 
 
- Modernizace měření úsekové rychlosti v Bílině – VZ0001, která je součástí projektu 

s názvem „Datový a bezpečnostní koridor Bílina – úsek Bílinská“ je nabídka společnosti 
CAMEA Technology, a. s, Brno–Řečkovice a Mokrá Hora.  
 

- Zajištění 5G konektivity – VZ0002 (projekt Datový koridor Bílina) a VZ0004 (projekt 
Rozvoj MKDS Bílina)“, která je součástí projektu s názvem „Datový a bezpečnostní koridor 
Bílina – úsek Bílinská“ je nabídka společnosti O2 Czech Republic, a. s., Praha 4–Michle. 
 

- Odborný a technický dozor a konzultační služby k projektu Rozvoj městského 
bezpečnostního a situačního managementu v Bílině s podporou technologie sítí 5G, 
která je součástí projektu s názvem „Rozvoj městského bezpečnostního a situačního 
managementu v Bílině s podporou technologie sítí 5G“ je nabídka společnosti GATUM 
Advisory, s. r. o., Praha 2. 
 

- Mapový portál města Bílina, která je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního 
programu Zaměstnanost, je nabídka společnosti T–MAPY, s. r. o., Hradec Králové. 
 

- Pořízení nástroje pro zajištění efektivní komunikace s osobami se zdravotním 
postižením (chatbot) – město Bílina, která je součástí projektu spolufinancovaného 
z Operačního programu Zaměstnanost, je nabídka společnosti Happy Robots, s. r. o., 
Plzeň. 

 
- Projektové – Technicko/ekonomické studie je nabídka společnosti Energy Benefit 

Centre, a. s., Praha 6.  Předmětem veřejné zakázky jsou podpůrné činnosti přípravy 
projektů fotovoltaických elektráren do dotační výzvy a návrhu dalších návazných 
úsporných opatření na čtyřech objektech v majetku města Bíliny. 

 
 

Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku: 
 

- malého rozsahu s názvem „Pořízení a implementace softwarového nástroje 
k automatizaci/robotizaci procesů Městského úřadu Bílina“, 
 

- na dodávky s názvem „Dodávky stravenek a benefitních poukázek v období 2023–
2027, Bílina III. 

 
 
Rada města schválila aktualizovaná pravidla pro poskytnutí finančního daru v rámci 
programu „Podpora po narození nového občánka města Bíliny“ a text vzorové „smlouvy 
o poskytnutí peněžitého daru“ v rámci tohoto programu a zároveň vzala na vědomí formuláře 
a předpokládaný postup související se zveřejněním a podáváním žádosti o tento dar. 
 


