
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 26. listopadu 2019 

 

   

Rada města vzala na vědomí informaci jednatelky společnosti Hornická nemocnice 

s poliklinikou, s. r. o., Bílina, o ukončení podnájmu objektů garáží v areálu nemocnice. 

Nebytové prostory, které doposud sloužily pro účely provozování dopravních zdravotnických 

služeb, bude možné novým zájemcům pronajmout od 01.02.2019.      

 

 

Rada města vzala na vědomí informace jednatelky společnosti Hornická nemocnice 

s poliklinikou, s. r. o., Bílina, o otevření onkologické poradny v objektu nemocnice a dále 

o udělení akreditace Ministerstva zdravotnictví na vzdělávání lékařů. 

 

 

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu se společností FORCORP GROUP, s. r. o., která 

bude v roce 2020 provádět vnitřní ostrahu objektu Městského úřadu Bílina a zajišťovat 

informační služby pro veřejnost.  

 

 

Rada města zřídila dvě nové pracovní pozice „Pečovatelka“ v organizační složce 

Pečovatelská služba Bílina, z důvodu rozšíření poskytování pečovatelské služby i ve 

spádových obcích Bílinska.  

 

 

Rada města projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit několik strategických 

dokumentů města. Jedná se o „Koncepci veřejného osvětlení ve městě Bílina“, „Strategii 

Smart City města Bílina“, „Strategii ICT města Bílina“ a „Komunitní plán sociálních služeb ORP 

Bílina“. Zastupitelstvo města se těmito dokumenty bude zabývat na svém zasedání, které se 

koná 11. prosince 2019. 

 

 

Rada města souhlasila s projektem studentky Fakulty umění a designu univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně, v rámci kterého budou na stromech na pozemcích města – na Kyselce, 

v Bezovce, na cestě na faru a k zámku, umístěny plakáty sloužící k zastavení, zamyšlení 

a zpomalení obyvatel, případně návštěvníků města Bíliny.   

 

 

Rada města schválila „Pravidla pro zřizování vyhrazených parkovacích míst pro osoby 

ZTP nebo ZPT/P na komunikacích ve vlastnictví města Bílina“. Pravidla stanovují postup 

a podmínky pro udělení souhlasu vyhrazeného parkování s tím, že celkový počet 

vyhrazených míst v dané ulici nepřesáhne 20 % z celkového počtu parkovacích míst v ulici.   

 

 

Rada města schválila „Pravidla pro vydávání seniorpasů“, s účinností od 01.01.2020. 

Seniorpas umožňuje držiteli zakoupit vstupenku na kulturní akce pořádané Kulturním 

centrem Bílina, s 50% slevou.  O vystavení seniorpasu může požádat občan pobírající 

starobní důchod s trvalým bydlištěm v Bílině a po podpisu veřejnoprávních smluv i s trvalým 

bydlištěm ve spádových obcích. Seniorpasy vydává zdarma Infocentrum Bílina.  

 



Rada města schválila „Pravidla pro zřizování věcných břemen a služebností“, která 

upravují postup pro projednávání a schvalování žádostí, včetně sazebníku úhrad za zřízení 

věcného břemene.  

 

 

Rada města schválila „Pravidla pro vyřizování žádostí o nájmy bytů ve vlastnictví města 

Bíliny“. Aktualizací těchto pravidel došlo k úpravě kategorizace žadatelů a zároveň bylo 

stanoveno, že počet žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví města nebude nijak omezen. 

 

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města Bíliny na 

rok 2020 s celkovými příjmy ve výši 386.387.000 Kč a celkovými výdaji ve výši 

414.323.000 Kč. 

 

 

Rada města schválila uzavření smlouvy s Ing. Jakubem Mráčkem, jejímž předmětem je 

vytvoření 15 dílů seriálu Bílinská NEJ s textem a ilustrací bílinských zajímavostí. Texty 

budou pravidelně publikovány v Bílinském zpravodaji, na internetových stránkách města 

a sociálních sítích. 


