
 

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

 

zve občany na 3. zasedání v roce 2021,  
 

které se uskuteční ve středu 5. května 2021,  
od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti městského úřadu  
 
 

Program: 

1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva  

2. Návrh Bílinských sociálních demokratů a nezávislých na úpravu jednacího řádu zastupitelstva 

3. Schválení účetní závěrky k 31.12.2020 

4. Závěrečný účet města Bíliny, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 

5. Přijetí zálohové platby dotace na projekt „Smart Bílina – efektivní a komunikující úřad“  

6. Uzavření rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků od SD, a. s., v rámci programu „Pomáháme kraji"  

7. Žádost Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., o poskytnutí dotace na financování kurzů 

8. Žádost o dotaci na projekt Azylový dům pro matky s dětmi „Centrum Rodina v tísni“ – Oblastní Charita Most 

9. Žádost o dotaci na projekt „Poskytování paliativní péče v hospici“ – Hospic v Mostě, o. p. s. 

10. Přijetí neinvestiční dotace z programu Podpora terénní práce v roce 2021  

11. Přijetí neinvestiční účelové dotace na činnost sociálně-právní ochrany dětí v roce 2021  

12. Přijetí neinvestiční dotace na výkon sociální práce v roce 2021  

13. Zpráva o činnosti Městské policie Bílina za rok 2020 

14. Žádost o odpis nedobytné pohledávky – fyzická osoba 

15. Žádost o odpis nedobytné pohledávky – fyzická osoba 

16. Žádost společnosti Martin Bukovský o prominutí sankce z prodlení díla  

17. Možnosti řešení stavu objektu A plavecké haly 

18. Výkupy bytů a bytových domů ve městě Bílina 

19. Žádost obyvatel ulice Litoměřická 863–866 o přesunutí hřiště v ulici Čapkova 

20. Zápis z jednání finančního výboru 

21. Různé 
 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.  
starostka města 

 
 

 
S činností orgánů města Bíliny je možné se seznámit na úřední desce, webových stránkách města www.bilina.cz,  

nebo v sekretariátu starosty, s možností nahlédnout do usnesení rady a zastupitelstva města 

 
 

 

                                                      Vyvěšeno:   27. dubna 2021      Sňato: 
 

 


