
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 26.03.2019 

 

Rada města schválila termíny a cíle zájezdů pro občany v roce 2019:  

27. dubna – Drážďany 

18. května – Zámek Hluboká nad Vltavou a ZOO Obora 

15. června – Farmpark Soběhrdy 

20. července – Hrad Bezděz, návštěva Máchova jezera 

3. srpna – Státní zámek Červená Lhota 

14. září – Podzimní výstava – Zahrada Čech 

7. prosince – Vánoční Drážďany 

14. prosince – Praha – Dejvice, vánoční nákupy 

Prodej místenek bude vždy probíhat na Městském úřadě Bílina, v přízemí, č. dveří 103. Bližší 

informace na tel. čísle 417 810 842, e-mail: chmelickova@bilina.cz 

 

Rada města jmenovala Ing. Kateřinu Adamenko do funkce vedoucí odboru nemovitostí 

a investic.  

 

Rada města přijala finanční dary od Jiřího Bečvaříka, Mgr. Vladimíry Hazdrové, společnosti 

Martin Köhler, s. r. o. a Radka Šlosera na úhradu nákladů při setkávání seniorů klubů 

důchodů v Bílině.  

 

Rada města rozhodla vypsat veřejné zakázky na stavební práce: 

1. Rekonstrukce budovy ZŠ Lidická  

2. Rekonstrukce budovy ZŠ Za Chlumem.  

Akce jsou spolufinancovány z dotačního programu IROP.  

 

Rada města vzala na vědomí provoz bílinských mateřských škol během letních prázdnin. 

Konkrétní rozpisy budou k dispozici na webových stránkách města, v Bílinském zpravodaji 

a v jednotlivých mateřských školách. 

 

Rada města vzala na vědomí výsledek šetření možnosti navýšení počtu parkovacích míst 

v sídlišti Za Chlumem u mezi bloky 3 a 4 s tím, že rozhodla o variantě s nejvyšším navýšením 

počtu parkovacích míst. Nově zde vznikne 40 parkovacích míst. Další parkovací místa by 

měla vzniknout u bloku 6, kde by se počet parkovacích míst navýšil o 33.  

Nyní odbor nemovitostí a investic začne u obou akcí připravovat projektovou dokumentaci 

a další potřebné kroky k realizaci.  

 

Odbor nemovitostí a investic dostal rovněž úkol prověřit možnost vybudování nebo 

rozšíření parkovacích míst v dalších lokalitách sídliště Za Chlumem a na Pražském 

Předměstí 1 a 2.  

 



Rada města doporučila zastupitelům města schválit záměr prodeje pozemků za účelem 

výstavby garáží v Chudeřicích. Záměr prodeje bude po schválení zastupitelstvem, které se 

koná 10. dubna, zveřejněn na úřední desce. Během uveřejnění mohou odbor nemovitostí 

a investic kontaktovat případní další zájemci o koupi pozemku.  

 

Z důvodu plánovaného vybudování nového parkoviště u zimního stadionu bylo schváleno 

uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie. Po skončení stavebních prací bude zahájena stavba parkoviště s 24 

novými parkovacími místy v areálu zimního stadionu. 

 

Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na akce: 

1. Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka, Koupaliště Kyselka, Minigolfu a letního kina 

na Kyselce. 

2. Rekonstrukce komunikace ulice Chlumská od zimního stadionu k bloku 6 na sídlišti Za 

Chlumem. 

 

Rada města schválila podání žádosti o reklamní partnerství na Skupinu ČEZ pro zařazení 

projektu Získání finančního příspěvku na nákup asistenčního psa do aplikace EPP – 

Pomáhej pohybem. Používáním aplikace může veřejnost přispět na zakoupení asistenčního 

psa pro handicapovanou Terezku z Bíliny.   

 

Na hlavní vlakové nádraží bude 4. června přistaven Protidrogový vlak REVOLUTION 

TRAIN. Jedná se o preventivní program založený na smyslovém prožitku a interaktivitě, který 

rozšiřuje dosavadní přístupy k základní protidrogové prevenci. Program je určený pro školy 

i veřejnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 


