
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 17. prosince 2019 

 

Rada města  schválila ceník přijímaných odpadů na rok 2020 na sběrném dvoře, 

předložený Městskými technickými službami Bílina. Občané města se po předložení 

občanského průkazu mohou zdarma zbavit odpadů jako je stavební suť, textil, starý nábytek, 

sklo či nebezpečné odpady a to do výše 500 kg za rok.  

 

Rada města schválila podání žádosti o dotaci do 126. Výzvy OPŽP na projekt „Vybudování 

podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě 

Bílina“. 

 

Rada města schválila uzavření darovacích smluv s občany, jejichž předmětem je poskytnutí 

finančního daru na úhradu nákladů spojených s ubytováním po požáru domu Bílina, Sídliště 

Za Chlumem 723. 

 

Rada města schválila pravidla pro vyplácení náborového příspěvku strážníkům Městské 

policie Bílina, dle návrhu  předloženého ředitelem Městské policie Bílina, s účinností od 

01.01.2020. 

Rada města schválila rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 

2021-2022 pro organizace: 

- Městské technické služby Bílina, p. o. 

- Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, p. o. 

- Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, p. o. 

- Mateřská škola Bílina, Síbova 332, p. o. 

- Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, p. o. 

- Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, p. o. 

- Základní škola, Bílina, Aléská 270, p. o. 

- Základní umělecká škola Gustava Waltera, p. o. 

- Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, p. o. 

- Dům dětí a mládeže Bílina, p. o. 

- Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o. 

 

Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akci „Provádění elektroinstalačních prací, revizí na elektrických zařízeních 

a zajišťování havarijních oprav“.  

Veřejná zakázka bude zveřejněna v systému E-ZAK  https://zakazky.bilina.cz/ 

Rada města rozhodla připravit zadávací řízení na rekonstrukci splaškové kanalizace 

v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., podle varianty číslo 1) STUDIE 

TLAKOVÉ KANALIZACE. Zadávací řízení bude zveřejněno na začátku roku 2020. 

Rada města schválila návrh na zápis do kroniky města Bílina za rok 2018. Kroniky lze 

nalézt na webu města https://www.bilina.cz/cs/mesto-bilina/kronika-mesta.html 

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí ekonomicko-právní 

analýzu dalšího možného využití lázeňských budov a areálu v Bílině na Kyselce, 

zpracovanou společností BDO Advisory, s. r. o. Analýza bude projednána na únorovém 

zasedání zastupitelstva města. 

Rada města schválila Směrnici č. 1/2020 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek,  

s účinností od 01.01.2020. 

https://zakazky.bilina.cz/
https://www.bilina.cz/cs/mesto-bilina/kronika-mesta.html

