
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 5. listopadu 2019 

 

   

Rada města vzala na vědomí informace vedoucího stavebního úřadu a životního prostředí a 

souhlasí s vybudování zdroje pitné vody na pozemku města pod Chatou Bořeň.   

 

Rada města schválila prodejní cenu stolních kalendářů pro rok 2020 ve výši 50 Kč/ks 

včetně DPH. V kalendáři jsou použity letecké snímky Bíliny a okolí, které vznikly ve spolupráci 

se Severočeskými doly, a. s. Kalendáře budou k zakoupení v Informačním centru Bílina. 

 

Rada města schválila uzavření nájemních smluv s rodinami, které byly postiženy 
požárem v domě Za Chlumem 723, na byty v Havířské ul. 582/27 v domech s pečovatelskou 
službou, a to na dobu určitou, do doby uvedení poškozených bytových jednotek do stavu, kdy 
v nich bude možné opět bydlet.  
 

Rada města vzala na vědomí přijetí petice ohledně nespokojenosti s chováním sousedů na 

adrese SHD 577. 

 

Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro životní prostřední a dopravu a pověřila 

komisi zpracováním koncepce k řešení problematiky nedodržování rychlosti ve městě, 

kdy samotná koncepce bude obsahovat stávající stav, navrhovaný stav, finanční náklady 

spojené s realizací navržených opatření, personální zabezpečení, apod. 

 

Rada města schválila prodloužení koncepce prevence kriminality o jeden rok a to do 

31.12.2020 a zároveň zřídila skupinu na přípravu koncepce prevence kriminality na 

období 2021 – 2023, s tím, že návrh nové koncepce bude radě města předložen nejpozději 

do 30.06.2020. 

 

Rada města zamítla financování víceprací na vybudování propustků a kácení dřevin v rámci 

akce „Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“ ve výši 514.117,86 Kč včetně DPH. Dle 

odboru nemovitostí a investic se jedná o pochybení dodavatele.  

 

Rada města schválila podání soutěžního návrhu do soutěže o testování 5G technologií 

v oblasti chytrých měst na základě soutěže vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu ve 

spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Soutěžní návrh bude zaměřen na využití 5G sítí 

a technologií Smart City v oblasti bezpečnosti. 


