
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 14.05.2019 

 

 

Rada města odsouhlasila spolupráci s Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph.D., která 

bude zastávat funkci městské urbanistky a architektky pro město Bílina. Prvním úkolem 

by mělo být vytvoření koncepce či směrnice na sjednocení procesu oplocování bytových domů 

na území města a také příprava posudku ke studii aktivace Mírového náměstí, dle podkladu 

od společnosti U / U Studio, Praha. 

 

Panu Karlu Novákovi, strážníkovi Městské policie Bílina, byla udělena Cena Rady města 

Bíliny, za záchranu lidského života.  

 

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

rekonstrukci chodníku v ulici Chlumská  (v rozsahu od zimního stadionu na sídliště Za 

Chlumem kolem zahrádek) je nabídka společnosti EKOSTAVBY Louny, s. r. o. Práce by měly 

být zahájeny 1. června. Předpokládaný termín ukončení prací je na konci letních prázdnin.   

 

Rada města vzala na vědomí informace starostky města k plánovanému obchvatu/průtahu 

městem Bílina. V současné době probíhá sběr dat z geologických vrtů pro variantu Z – 

průtah/tunel městem. V září tohoto roku by měla být Ředitelstvím silnic a dálnic předložena 

dokumentace, která zhodnotí ekonomickou efektivitu této stavby.  

 

Rada města schválila posílení rozpočtu Kulturního centra Bílina na uspořádání akcí na 

Mírovém náměstí. V plánu je akce pořádaná historickým spolkem s názvem Bílinské náměstí 

v obrazech, která se uskuteční již 8. června. V září by mělo být Mírové náměstí oživeno 

freestylovou show s akrobatickými prvky na BMX, skateboardingu či freestylových 

koloběžkách špičkových sportovců.  

 

Rada města pověřila místostarostku realizací přípravné fáze participativního rozpočtu.  

V příštím roce by se tak mohli do tvorby rozpočtu zapojit i občané města Bíliny.  

 

Rada města vyčlenila finanční prostředky na demolici havarijního stavu polorozpadlé 

hospodářské stavby u bývalého zdravotního střediska v ulici Teplická 462. 

 

Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina očekává za rok 2018, tj. poslední rok 

minulého volebního období, ztrátu ve výši nad 3 mil. Kč. Tuto informaci vzala rada města 

(v působnosti valné hromady) na vědomí. Z předložené střednědobé koncepce společnosti 

dále vyplývá, že za rok 2019 se očekává další ztráta ve výši okolo 2 mil. Kč. 

 

 


