
Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  

které se konalo 11. srpna 2020 

 

 

Rada města schválila poslední 2 žádosti o finanční dar do 20.000 Kč bílinským 

podnikatelům a provozovnám jako pomoc v souvislosti s krizovými opatřeními způsobenými 

pandemií koronaviru. Od května rada projednala celkem 108 žádostí. Z celkového počtu bylo 

23 žádostí zamítnuto z důvodu nesplnění podmínek podpory. V celkovém součtu město 

bílinským podnikatelům vyplatilo 1.695.000 Kč.   

 

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o adopci zvířete se Zoologickou 

zahradou Ústí nad Labem. Z důvodu úhynu šelmy irbise (levharta sněžného) bude město 

Bílina poskytovat příspěvek na chov tučňáka brýlového.  

 

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě se spolkem Český um – Artificium 

Bohemicum na zabezpečení farmářských trhů. Farmářské trhy se tak v druhém pololetí 

uskuteční vždy v pátek od 08:00 do 15:00 hodin, a to 04.09.2020, 16.10.2020 a 13.11.2020 

na Žižkovo náměstí v Bílině.   

 

Rada města schválila prodejní cenu stolního kalendáře města pro rok 2021 s názvem 

„Z historie do současnosti“ ve výši 50 Kč/ks. Kalendář je možné zakoupit v infocentru.  

 

Rada města vzala na vědomí informace Kulturního centra Bílina o plánovaných akcích, 

které se uskuteční na Mírovém náměstí v Bílině. Jedná se o hudební a taneční odpoledne 

nejen pro seniory, které se koná 20.08.2020, zábavný den s ČEZem nazvaný „Den 

s energií“, naplánovaný na 18.09.2020 a rozsvícení vánočního stromu v sobotu 

28.11.2020. 

 

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

rozsahu s názvem:  

- architektonická studie – Rekonstrukce městského domu č. p. 23/12 na Mírovém 

náměstí v Bílině, 

- demolice stávajícího správního objektu a novostavba správního objektu s bytovou 

jednotkou pro areál koupaliště a autokempu Kyselka, zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení.  

 

Rada města rozhodla, že nejvýhodnější zakázkou malého rozsahu na stavební práce 

Rozšíření parkoviště pro osobní automobily u bloku 3-4 Za Chlumem je nabídka 

společnosti EKOSTAVBY Louny, s. r. o. S realizací stavby by se mělo začít v první polovině 

září letošního roku a měla by být ukončen a na konci listopadu tohoto roku. 


