Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,
které se konalo 11. února 2020
Rada města schválila podání žádosti o dotaci v rámci programu prevence kriminality
2020, a to konktrétně na rozšíření městského kamerového systému o nový kamerový
bod na výjezdu z města v ulici Pražská, kde kamerový bod není. Žádost o dotaci v rámci
uvedeného programu bude podána i na projekt „Víkendový pobyt a tábor orgánu sociálně
právní ochrany dětí“. Účast jednotlivých dětí však bude podléhat souhlasnému stanovisku
příslušného školského zařízení.

Rada města schválila poskytnutí neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti MAS
CÍNOVECKO na zajištění a údržbu běžeckých tras Krušnohorské magistrály, dotaci
ve na pronájem zimního stadionu a zapůjčení bruslí v rámci projektu Bruslení pro školy
a školky a na obnovu turnaje „Bílinská volejbalová liga“.

Rada města vzala na vědomí vyhodnocení ankety na výběr loga „Smart 5G město“, které
má právo město užívat v rámci vítězství v soutěži o nasazení sítě 5. generace. Respondentům
se nejvíce líbilo logo č. 2, tedy současné logo města doplněné o text „Smart 5G město“
ve spodní části loga vpravo.

Rada města rozhodla nenavyšovat roční sazbu nájemného za užívání prostor sloužících
podnikání o průběrnou roční míru inflace. Pro rok 2020 tak bude zachována sazba
za pronájem nebytových prostor v částce 250 Kč/m2/rok.

Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu volných prostor sloužících
podnikání. Jedná se o dva nebytové prostory v ul. Aléská 255, jeden o výměře 48,31 m2
a druhý o výměře 31,60 m2, za nájemné ve výši 250 Kč/m2/rok. Po dobu zveřejnění záměru
pronájmu na úřední desce mohou zájemci adresovat svou žádost o pronájem uvedených
prostor Městskému úřadu Bílina.

Rada města rozhodla o nejvýhodnějších nabídkách na úpravy a modernizaci datové sítě
v rámci rekonstrukce budov ZŠ Lidická a ZŠ Za Chlumem, které předložila firma
AUTOCONT, a. s., Ostrava. Projekty jsou spolufinancovány z Integrovaného regionálního
operačního programu.

