
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 8. října 2019 

 

 

Rada města schválila přijetí finančního daru od společnosti ČEZ, a. s., ve výši 180.000 Kč 

na pořízení asistenčního a canisterapeutického psa pro zdravotně postiženou osobu 

z Bíliny. 

 

Rada města schválila pravidla participativního rozpočtu na rok 2020 s názvem „Tvoříme 

Bílinu“. Od začátku příštího roku tak budou moci občané předkládat návrhy projektů na 

oživení města. V rozpočtu bude na realizaci vítězných návrhů obyvatel vyčleněna částka 

ve výši jeden milion korun s tím, že náklady na jeden projekt nesmí přesáhnout částku ve 

výši 250 tis. Kč.  

 

Rada města rozhodla vypsat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Přístavba 

multifunkčního objektu domu s pečovatelskou službou Bílina“. Tento projekt je 

spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, kdy celkové náklady 

jsou odhadnuty na necelých 16 milionů korun. Realizace by měla být zahájena v prvním 

čtvrtletí příštího roku. Vznikne tak nová jednopodlažní přístavba, která nově spojí dvě 

samostatně stojící budovy pečovatelské služby v ulici Havířská.  

 

Rada města schválila pravidla pro oplocování bytových domů na Teplickém Předměstí. 

Těmito pravidly jsou stanoveny podmínky a standardy pro typ a výšku oplocení jednotlivých 

objektů. Město tak chce podporovat ochranu majetku občanů města žijících v těchto domech. 

Podobná pravidla budou v další fázi připravena i pro lokalitu Pražského Předměstí a ulici 

5. května.  

 

Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 50 tisíc Kč na uspořádání akce 

KRAMPUS – Čerti ze severu, která se uskuteční 30. října na Mírovém náměstí. Akci bude 

doprovázet kulturní program. 

 

Rada města schválila vyčlenění částky ve výši 9 tisíc korun na opravu herních prvků na 

dětském hřišti v ulici Kmochova v Bílině. Herní prvky byly poničeny vandaly, jejichž 

totožnost se podařilo odhalit díky všímavým občanům, prostřednictvím služby „Požadavky 

občanů“ na webových stránkách města. Díky prokázání totožnosti tak bude náhrada škody 

po ničitelích vymáhána. Občané mohou své podněty jednoduše zasílat i v aplikaci Mobilní 

rozhlas.  

 

Ve všech sportovních a rekreačních zařízeních, spravovaných Městskými technickými 

službami Bílina, byly umístěny informační cedulky o možnosti připojení veřejnosti 

k bezplatné WiFi. Rada města vzala tuto informaci na vědomí. 


