
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 21. července 2020 

 

 

Rada města schválila dalších 12 žádostí o finanční dar do 20.000 Kč bílinským 

podnikatelům a provozovnám jako pomoc v souvislosti s krizovými opatřeními způsobenými 

pandemií koronaviru. 

 

Rada města schválila žádost vedoucí Pečovatelské služby na nákup zahradního nábytku 

pro Klub důchodců I, Bílina. 

 

Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejné zakázky malého 

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

- rozšíření parkovacích ploch v lokalitě Sídliště Za Chlumem, blok 3-4 

- oprava sportovní běžecké dráhy na ZŠ Aléská, Bílina 

- oprava chodníku – za MŠ Za Chlumem, Bílina 

- WiFi4EU – Bezdrátová veřejná síť ve městě Bílina 

 

Rada města vzala na vědomí aktualizované rozpočty Městských technických služeb, p. o., 

Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., a školských příspěvkových organizací zřizovaných 

městem Bílina, k 31.05.2020. 

 

Rada města vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z Národního 

programu podpory cestovního ruchu v regionech z podprogramu „Rozvoj základní a 

doprovodné infrastruktury v cestovním ruchu“ pro projekt „Turistický informační systém 

v Bílině“. 

 

Rada města vzala na vědomí nabídku nepotřebného majetku příspěvkových organizací 

města a souhlasí s prodejem dle platných Pravidel pro prodej movitého majetku 

příspěvkových organizací zřízených městem Bílina. 

 

Rada města uložila ředitelce Městských technických služeb Bílina připravit úpravu ceníku 

plavecké haly tak, aby školská zařízení zřizovaná městem Bílina, měla pronájem plavecké 

haly na povinné plavání zdarma. 

 

Rada města souhlasila s obnovením kamerového bodu městské kamerového 

dohledového systému na adrese Aléská 255-západ a současně schválila vybudování 

nového kamerového bodu v lokalitě Radovesická, který bude v provedení dvě kamery 

napájené fotovoltaikou. 

 

Rada města schválila prodejní cenu knihy autora M. Erbena Fotoposelství z Bíliny a okolí 

I. ve výši 330 Kč. 

 

Rada města schválila navýšení normativních ukazatelů neinvestičních výdajů na dítě o 

3 %, podle kterých bude zpracován rozpočet v MŠ a ZŠ zřizovaných městem pro rok 2021. 

 

Rada města schválila uzavření smlouvy o pronájmu prostor sloužících podnikání na 

adrese Bílina, Mírové náměstí č. p. 90 pro účel využití jako prodejna pánské módy. 

 



Rada města schválila uzavření dohody o umístění 12 ks vizuálních panelů sloužících 

k výzdobě ve veřejném podchodu železniční stanice Bílina. 


