
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 10. června 2020 

 

 

Rada města schválila dalších 13 žádostí o finanční dar do 20.000 Kč bílinským 

podnikatelům a provozovnám jako pomoc v souvislosti s krizovými opatřeními. 

 

Rada města v působnosti valné hromady schválila účetní závěrku společnosti Hornická 

nemocnice s poliklinikou, s. r. o., kdy společnost za rok 2019 hospodařila se ziskem 

3.042.120,02 Kč. 

 

Rada města schválila uzavření smlouvy na akceptaci platebních karet prostřednictvím 

platební brány pro Kulturní centrum Bílina. Po podpisu smlouvy tak bude možné zakoupit 

vstupenky na kulturní akce města na stránkách www.kcbilina.cz on-line.  

 

Rada města vzala na vědomí přijetí petice spoluvlastníků domu M. Švabinského 643–645 

se žádostí o ukončení pronajímání ideálních podílů v tomto domě. Petice byla 

postoupena Okresnímu soudu v Teplicích jako příslušnému státnímu orgánu s tím, že město 

přiraví zpracování právních rad pro společenství vlastníků jednotek (SVJ), jak je možné 

postupovat při živelném pronajímání bytů včetně využití petičního práva vlastníků a SVJ.  

 

Rada města vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace IROP na vybudování 

odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská ve výši téměř 4,5 milionu Kč a na 

výstavbu chodníku podél silnice v ulici Mostecká ve výši téměř 1,5 milionu Kč.  

 

Rada města schválila úpravu pravidel pro zřizování věcných břemen a služebností a 

sjednocení bytového pořadníku.  

 

Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání na 

adrese A. Sovy 668 o celkové výměře 99,64 m2 v prostorách MŠ Švabinského pro účel 

využití jako zdravotnické zařízení.  

 

Rada města rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na opravu ochozu radniční 

věže je nabídka společnosti ALLKON, s. r. o, na demolici technického objektu olejového 

hospodářství v areálu plavecké haly je nabídka společnosti Speciální stavby Most s. r. o., na 

demolici zemědělské stavby v ul. B. Němcové je nabídka společnosti AZ SANACE, a. s., 

a na vybudování chodníku v ulici Mostecká je nabídka společnosti TELKONT s. r. o. 

 

Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na modernizaci strojovny vytápění 

v ZŠ Aléská a na opravu chodníku za Domem dětí a mládeže a v ulici ČSA. Zadávací 

řízení bude zveřejněno na webových stránkách města v sekci zakazky.bilina.cz v prostředí E-

ZAK. 

 

Rada města vzala na vědomí informaci o stavebně-technickém stavu hlavní budovy 

lázní na Kyselce s tím, že bude připravena zadávací dokumentace na výběr projektanta, který 

připraví projektovou dokumentaci na zajištění oprav dle závěrů statického posudku a dále 

opravy fasády a výplní. Na každé jednání RM bude předložen harmonogram připravených a 

realizovaných kroků za dané období. 

 

http://www.kcbilina.cz/


Rada města vzala na vědomí soupis navrhovaných parkovacích ploch ve městě 

a souhlasila se zadáním aktualizace projektové dokumentace na rozšíření parkovací plochy 

v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou pro čerpání dotace s názvem „Velká dešťovka“.  


