
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 21. ledna 2020 

 

Rada města schválila Podmínky pro užívání zasedací místnosti v suterénu radnice města 

Bíliny, které nabývají účinnosti 01.02.2020. Dle nových podmínek uplatní případný zájemce 

o zasedací místnost svůj požadavek písemně. 

 

Rada města schválila Pravidla pro čerpání finančního příspěvku na ozdravné pobyty 

žáků mateřských a základních škol zřízených městem Bílina dle předloženého návrhu 

vedoucí odboru školství, kultury a sportu. V předešlých letech byl lyžařský výcvik dotován 

částkou 1.000 Kč a školy v přírodě částkou ve výši 500 Kč na žáka. V tomto roce bude 

příspěvek v obou případech ve výši 1.000 Kč. 

 

Rada města rozhodla o počtu přístupových bodů ve vybraných lokalitách pro instalaci 

veřejné bezdrátové sítě v rámci projektu WiFi4EU:  

• Mírové náměstí,  

• dům s pečovatelskou službou v ulici Havířská 582,  

• dům s pečovatelskou službou v ulici Havířská 583,  

• dětské hřiště v Teplické ulici,  

• Zelená hala,  

• divadlo,  

• Kulturní dům Fontána. 

 

Rada města schválila podání žádosti o dotaci v rámci "Národního programu podpory 

cestovního ruchu v regionech podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu" na Turistický informační systém v Bílině. Ve spolupráci s Klubem 

českých turistů bude vytvořena nová zábavná turistická trasa Zámeckým parkem 

do Pohádkového lesa. Cílem projektu je také upravit městské značení. 

 

Rada města schválila podání žádosti o grant z programu Evropa pro občany 2014 - 2020 

na setkání partnerských měst, které se uskuteční v Bílině v roce 2020. 

 

Rada města vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního 

fondu životního prostředí ČR na nákup automobilu s pohonem CNG pro potřeby města 

Bílina. 

 

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

rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební 

práce na akci „Oprava ploch u garáží hromadného stání v ulici Čapkova - vrchní patro“. 

Výzva bude zveřejněna v systému E-ZAK na webových stránkách města. 

 

Rada města schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních 

prací "Revitalizace ulic Zámecká a Komenského". Předmětem dodatku č. 2 je stanovení 

termínu pro dokončení části díla v ulici Komenského, zahájení realizace části díla v ulici 

Zámecká, dokončení části díla v ulici Zámecká a v roce 2021 po rekonstrukci kanalizačního 

řádu společností Severočeská servisní, a. s., určení smluvní pokuty.  

 

Rada města vzala na vědomí informaci sdružení Lungta o 61. výročí povstání Tibeťanů 

proti čínské okupaci a zároveň rozhodla o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budově městského úřadu 10.03.2020. 



 

Rada města vzala na vědomí žádost ředitelky ZŠ Za Chlumem o finanční příspěvek 

na sociální pracovníky a zároveň pověřila vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

zpracováním rozpočtového opatření. Ve škole by tak došlo k rozšíření poradenského 

pracoviště školy a k cílené spolupráci s problémovými žáky a jejich zákonnými zástupci.  


