
Tisková zpráva po zasedání Zastupitelstva města Bíliny,  
které se konalo 20. února 2019 
 
Zastupitelstvo města schválilo přijetí krajské neinvestiční dotace ve výši 1.080.000 Kč 

a uzavření smlouvy na zajištění lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny 

v období od 01.01.2019 do 31.12.2019. 

 

Zastupitelstvo města schválilo finanční příspěvky z Programu podpory celoroční činnosti 

sportovních spolků ve městě Bílina v celkové výši 7,5 milionu korun. Konkrétní částky pro 

jednotlivé spolky navrhla sportovní komise. 

 

Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 350 tisíc 

Podkrušnohorskému gymnáziu Most na provozní náklady budovy gymnázia v Bílině v roce 

2019. 

 

Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 

50 tisíc korun pro spolek Pure Music na náklady spojené s konáním tradiční akce 

14. International Roots & Blues festival v roce 2019.  

 

Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku k rámcové smlouvě o dlouhodobé spolupráci 

mezi městem Bílina a Severočeskými doly a.s., jehož předmětem je upřesnění obsahu 

rámcové smlouvy včetně závazku Severočeských dolů poskytovat od roku 2019 do roku 2022 

částku do výše 1,75 milionu korun na projekty zejména v oblastech zdravotnictví, vzdělávání, 

kultury sportu, zlepšování životního prostředí, rozvoje společenského života a další rozvojové 

projekty.  

 

Zastupitelstvo města rozhodlo připojit se k podnětu starostů měst Kadaně, Klášterce nad Ohří, 

Chomutova a Jirkova, kteří od vlády požadují legislativní změny za účelem omezení doplatků 

na bydlení. V následujících dnech proběhnou další jednání, která mají za cíl dohodu i s dalšími 

městy teplického okresu, která by se připojila spolu s Bílinou. 

 

Zastupitelé města schválili názvy dvou nově vznikajících ulic. V lokalitě na Újezdském 

Předměstí se bude nová ulice nazývat Pod Bořní, v lokalitě nad poliklinikou na Pražském 

Předměstí dostala ulice název Luční. Při rozhodování zastupitelé vzali v úvahu výsledky 

internetové ankety, ve které hlasovali pro názvy ulic obyvatelé města. 

 

Na svůj zastupitelský mandát rezignovala 12. února Vendula Vodičková. První náhradník 

v pořadí za HNHRM Pavel Bárta rezignoval na postavení náhradníka, dne 13. února se tak 

členkou zastupitelstva stala Ing. Lucie Ječmenová, která při únorovém jednání zastupitelů 

složila svůj slib. 

 

K 2. lednu 2019 podal rezignaci na funkci předsedy a člena finančního výboru Mgr. Aleš 

Tallowitz. Zastupitelstvo města zvolilo novou členkou finančního výboru Marii Merbsovou 

a předsedou finančního výboru Ing. Mgr. Reného Štěpánka, MBA. 

 

Zastupitelstvo města uložilo radě města zřídit juniorskou komisi s tím, že jednotlivé politické 

subjekty mohou do 1.3. navrhovat své zástupce jako členy komise. 



 

Členové zastupitelstva diskutovali o návrhu zastupitele Daniela Hendrycha ve věci dalšího 

využití lázeňského domu. Bohužel v současné době územní plán nedovoluje jiné využití než 

lázeňství. Proto bude svolána samostatná schůzka zastupitelů, na které bude další využití 

lázní a přilehlého areálu řešeno. 

 

 

 


