
Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny,  

která jednala 5. února 2019 

 

Rada města rozhodla, že nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na 

úpravy odborných ordinací (kardiologie, interna, diabetologie) ve 2. nadzemním podlaží 

Hornické nemocnice s poliklinikou je nabídka společností I.S.T realizace s.r.o. Bílina 

a INVEST-STAR s.r.o Bílina. Stavební práce začnou ihned po podpisu smlouvy o dílo. 

 

Rada města rozhodla zveřejnit výzvy na tyto veřejné zakázky malého rozsahu:   

● Sanace vlhkosti spodní stavby objektu DSPS v Havířské ulici číslo 583 

● Revitalizace ulic Zámecká a Komenského 

● Rekonstrukce toalet ve 3. patře ZŠ Lidická 

● Úprava atria v přírodním stylu při ZŠ Za Chlumem a zahrady v přírodním stylu při MŠ 

Maxe Švabinského 

● Úprava dětského hřiště v přírodním stylu při MŠ Čapkova  

 

Rada města vzala na vědomí informaci odboru nemovitostí a investic o možnostech 

rozšíření sauny. Návrhy počítají buď s rozšířením stávající sauny o prostor, který má sloužit 

pro umístění solaria. Další možnosti navrhují doplnit stávající či rozšířenou saunu o druhou 

saunu (infrasaunu či klasickou finskou). Podrobnějšími návrhy se bude rada města zabývat 

na dalších zasedáních i na základě zpracované analýzy návštěvnosti sauny. 

 

Rada města rozhodla zatím neposkytnout k pronájmu plochy kolem několika domů 

v soukromém vlastnictví, které si chtěli vlastníci oplotit a prostor využívat jako klidovou zónu 

pro své nájemníky. Důvodem rozhodnutí rady je potřeba do budoucna řešit vzhled ulic 

a sídlišť koncepčně. 

 

Rada města rozhodla o zachování původní sazby nájemného za pronájem nebytových 

prostor ve vlastnictví města pro letošní rok ve výši 250 korun za metr čtvereční a rok. 

Důvodem rozhodnutí nezvýšit sazbu o běžnou inflaci byla mimo jiné kompenzace možného 

snížení tržeb zapříčiněná revitalizací Mírového náměstí.  

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu o pět milionů na 

akci Odborná učebna a bezbariérové řešení ZŠ Za Chlumem a osm a půl milionu na akci 

pod stejným názvem na ZŠ Lidická. Obě investiční akce se uskuteční v letošním roce a jsou 

dotovány z IROP prostřednictvím MAS Serviso.  

 

Rada města vzala na vědomí průběžnou informaci odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o zapojení se do výzkumu bezdomovecké populace v ČR, kterou organizuje Ministerstvo 

práce a sociálních věcí. Kompletní zmapování problematiky bezdomovectví se uskuteční 

8. až 13. dubna 2019. Získané informace budou sloužit pro vytvoření nové koncepce 

prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR.  

 

Rada města vzala na vědomí informaci odboru sociálních věcí a zdravotnictví o proběhlých 

kontrolách bytů ve vytipovaných lokalitách, které byly zaměřené mimo jiné na stav bydlení, 

sociální situaci či hrazení poplatků městu a které jsou realizované v rámci projektu Bílina – 

bezpečné město. Rada města bude apelovat na možnost regulace počtu osob podle 



velikosti bytu ze strany státu. Dále se chce připojit k podnětu starostů měst Kadaně, 

Klášterce nad Ohří, Chomutova a Jirkova k návrhu možného legislativního řešení vyplácení 

sociálních dávek na bydlení.  

 

Rada města schválila pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Bílina a sazebník úhrad.  

 

Rada města vzala na vědomí informaci odboru dopravy o prověřování možnosti umístění 

dopravní značky “zipování” na rychlostní silnici 1/13 u benzinové pumpy při výjezdu z města 

směrem na Teplice s tím, že Krajský úřad Ústeckého kraje nesouhlasí s umístněním této 

dopravní značky.  

 

Město Bílina nabízí k prodeji ojeté motorové vozidlo Škoda Fabia combi, rok výroby 2003, 

za cenu 44 tisíc korun. Více informací poskytne vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 

Ing. Petra Krejčová na telefonu 417 810 840. Nabídka bude zveřejněna na internetových 

a facebookových stránkách města a inzertních serverech. 

 

Rada města zamítla žádost ZŠ Za Chlumem o umístění sídla Spolku rodičů a přátel školy 

Chlumáčci. Důvodem je doporučení právního zástupce města, který upozornil na možná 

rizika spojená s umisťováním sídel spolků na adresách organizací zřízených městem. 

 

Rada města podporuje činnost jediné střední školy ve městě. Proto doporučila 

zastupitelům schválit poskytnutí částky 350 tisíc korun na úhradu provozních nákladů 

budovy gymnázia v Bílině v roce 2019 a schválila žádost o bezplatném poskytnutí prostor 

Kulturního domu Fontána pro žáky oktávy na pořádání maturitního plesu. 

 

Rada města doporučila zastupitelům schválit příspěvky v celkové výši 7,5 milionu korun 

z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina. Konkrétní 

částky pro jednotlivé spolky doporučila sportovní komise.  

 

Rada města vzala na vědomí informaci stavebního úřadu územního plánování o možných 

variantách umístění parkovacích domů v Sídlišti Za Chlumem a v sídlišti Pražské 

Předměstí. Dále vzala na vědomí informaci o prověřování možnosti rozšíření plochy 

hřbitova. 

 

Rada města rozhodla o nejvhodnější nabídce na stavbu přístřešku pro chov ovcí v rámci 

projektu Animoterapie v areálu HNsP. Firma INVEST-STAR s.r.o. zahájí práce ihned po 

podpisu smlouvy o dílo. Akce bude částečně dotována z příspěvku Nadace ČEZ.  

 

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality na projekty 

Bílina – víkendové pobyty pro OSPOD a Bílina – Forenzní identifikační značení jízdních kol 

a kompenzačních pomůcek. Dále rozhodla o podání žádosti o podporu do programu 

WiFi4EU vyhlášeného Evropskou komisí na pořízení a instalaci wifi připojení ve veřejných 

prostorách.  

 

Rada města rozhodla o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením 

tibetské vlajky na budově městského úřadu 10. března 2019. 

 



Rada města schválila zařazení návrhů zastupitele, Daniela Hendrycha, do programu 

zasedání zastupitelstva. Jedná se o návrh zřízení juniorské komise, připojení se k výzvě 

starostů, kteří od vlády požadují legislativní změny za účelem omezení doplatku na bydlení, 

dále vypracování právní analýzy za účelem posouzení možností řešení, která povedou 

k omezení obchodu s chudobou, a bod týkající se dalšího možného využití lázeňského 

domu.   

 

Členové komisí zřízených radou města se začali pravidelně scházet a předkládat radě 

města své návrhy a připomínky k oblastem podle jejich zaměření. Jedná se například 

o prověření umístění a stavebně technického stavu ostrůvku na křižovatce ulic Studentská 

a ČSA, či zajištění posouzení stavu opěrné zdi za stanicí Hasičského záchranného sboru.   

     

 

 

 

 


