
Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny,  
které se konalo 14. března 2023 
 
Rada města v působnosti valné hromady Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
jmenovala MUDr. Petra Reicherta do funkce jednatele Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, na základě doporučení výběrové komise, s platností 
od 01.06.2023. 
 
Rada města vzala na vědomí informaci o hospodaření města Bíliny za rok 2022. Skutečné 
příjmy činily 472.711.000 Kč, výdaje 436.740.000 Kč a přebytek hospodaření 35.971.000 
Kč. 
 
Rada města rozhodla zveřejnit výzvy na veřejné zakázky: 

• Modernizace veřejného osvětlení ve městě Bílina – etapa I, 

• Oprava a nátěr bazénu, ochozu a brodítek pod sprchami na koupališti Kyselka Bílina, 

• Rekonstrukce kolumbárií A1, Městský hřbitov, Bílina. 
 
Rada města schválila podání žádosti o nadační příspěvek z programu „Oranžový 
přechod 2023“ Nadace ČEZ, kdy tento rok je v plánu zvýšit bezpečnost přechodu pro chodce 
u křižovatky ulic Spojovací a 5. května. 
 
Rada města schválila 23 žádostí o finanční dar z programu „Podpora po narození 
nového občánka města Bíliny“ v celkové výši 345.000 Kč. 
 
Rada města schválila architektonickou studii „Revitalizace prostoru kolem kostela sv. 
Petra a Pavla v Bílině“ a záměr zadat zpracování projektové dokumentace na základě 
předložené architektonické studie. 
 
Rada města vzala na vědomí informace o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 
ze strany nájemce Komerční banky, a. s., s tím, že pobočka bude ze strany banky 
uzavřena k 30.06.2023 a zároveň vzala na vědomí žádost banky o pronájem prostor v tomto 
objektu případně přilehlém okolí za účelem umístění vkladového bankomatu. Odboru 
nemovitostí a investic bylo uloženo připravit záměr pronájmu těchto prostor, a to 
nejpozději od března 2024. Pro více informací sledujte elektronickou úřední desku 
na https://www.bilina.cz/cs/mestsky-urad/uredni-deska-5.html. 
 
Rada města vzala na vědomí přehled vyhodnocených veřejných zakázek zadávaných 
prostřednictvím systému E-ZAK za období od 01.07.2022 do 31.12.2022, včetně zakázek 
vyhlašovaných u zřizovaných příspěvkových organizací nebo právnických osob založených 
městem, kdy došlo k úspoře částky v celkové výši 4.511.270 Kč z předpokládaných 
62.199.472 Kč. 
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