
Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny, které se konalo 

5. března 2019 
  

Připojení k podnětu starostů měst  

Rada města pověřila starostku k připojení se k podnětu starostů měst Kadaně, Klášterce 

nad Ohří, Chomutova a Jirkova k návrhu legislativního řešení vyplácení příspěvku na 

bydlení. Seskupení měst již podniklo první kroky v této problematice a jedná s vládou. Bílina 

by se měla k těmto jednáním připojit, podpořit stávající výzvu starostů a poskytnout své 

zkušenosti.  

  

Úprava provozní doby školního hřiště  

Rada města schválila žádost ředitelky ZŠ Za Chlumem Barbory Schneiderové k úpravě 

provozní doby veřejného hřiště. Od dubna do června, v září a říjnu bude hřiště v pondělí 

zavřené, v úterý až pátek otevřené od 15 do 20 a o víkendu od 10 do 20. O letních 

prázdninách bude hřiště otevřené od pondělí do pátku od 12 do 20 hodin a o víkendech od 

10 do 20 hodin. Dříve bylo hřiště otevřené již od 14:00, což však dělalo problémy škole při 

programu školních družin. 

 

Seč zeleně 

Městské technické služby počítají s tím, že začnou letos se sečí zeleně v druhé polovině 

dubna. Pokud by však bylo zapotřebí a tráva rostla již dříve, jsou technické služby 

připraveny začít sekat ihned. Počet sečí za sezónu je čtyři až šest v sídlištní zeleni. 

Tráva na hřištích, sportovištích a v parcích je sečená častěji. 

 

 

Zveřejnění výzev k podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu 

Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejné zakázky malého 

rozsahu: 

 stavební práce Oprava opěrné zdi a komunikace v ulici Bezovka, 

 stavební práce Oprava otopné soustavy a topení v Centrální školní jídelně, 

 dodávka Náhradní zdroj elektrické energie pro krizový štáb ORP Bílina, 

 stavební práce Zateplení objektu a sanace spodní stavby DDM Bílina. 

Zadávací podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách města, případně na profilu 

zadavatele. 

 

Vyhodnocení zadávacích řízení 

Rada města vyhodnotila zadávací řízení na stavební práce: 

Sanace vlhkosti spodní stavby jedné z budov DsPS v Havířské ulici 

 nejvhodnější nabídka je od společnosti Buggalo, s.r.o. Bílina, druhou v pořadí je nabídka 

společnosti I.S.T. realizace, s.r.o. Bílina 

 Rekonstrukce ulic Zámecká a Komenského 

 nejvhodnější nabídka je od společnosti Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o. Teplice, 

druhou v pořadí je nabídka společnosti PETR ARPÁŠ, s.r.o. Bílina 

 

 



Rada města vyhodnotila zadávací řízení na služby: 

Zajištění videopřenosů ze zasedání zastupitelstva města 

 nejvhodnější nabídka je od společnosti Mediawork s.r.o. a služba bude dodána formou 

pronájmu zařízení a souvisejících služeb. 

 

Juniorská komise 

Rada města zřídila juniorskou komisi. Předsedkyní byla zvolena Lucie Svobodová, členy 

byli zvoleni Jan Rendl, Marek Tuček a Michaela Štrálová. Komise je zřízena do 31. prosince 

2019 a poté bude vyhodnocena její smysluplnost. Další členové se mohou v průběhu roku 

hlásit, věková hranice je do 30 let včetně. 

 

 

 

 

 

 


