
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 2. zasedání v roce 2014,  
 

které se uskuteční ve čtvrtek 10. dubna 2014,  
od 15:00 hodin 

 

v zasedací místnosti městského úřadu  
__________________________________________________________________ 

 

 

Program  

1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města  

2. Prodeje nemovitostí po zveřejnění     

3. Prodeje nemovitostí před zveřejněním      

4. Směna nemovitostí před zveřejněním      

5. Nabídka na vykoupení nemovitých věcí      

6. Vydržení pozemku         

7. Bezúplatný převod nemovitých věcí      

8. Rozpočtový výhled města na rok 2015–2016      

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru z fondu rozvoje bydlení    

10. Finanční dotace sportovním organizacím na činnost na rok 2014   

11. Žádost Podkrušnohorského gymnázia Most o finanční podporu   

12. Žádost SK HC Draci Bílina o finanční podporu     

13. KC Kaskáda – podklady dle požadavku Ing. Rosenkranze   

14. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u KC Kaskáda č. 1/2014  

15. Přijetí části dotace na Integrované centrum prevence    

16. Zelená hala – rozpočtová změna       

17. Žádost občanského sdružení Most k naději o finanční podporu pro Linku duševní tísně  

18. Přijetí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby  

19. Přijetí neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče    

20. Volba přísedící soudu        

21. Aktualizované znění společenské smlouvy Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina    

22. Závěr KV ke kontrole vyúčtování havárie kanalizace a ČOV v areálu HNsP  

23. Vyjádření k výzvě k činnosti – kanalizace v areálu HNsP    

24. Zápis z jednání finančního výboru       

25. Ústní informace starosty ke studii obchvatu města – varianta X 

26. Činnost rady města v samostatné působnosti  

27. Různé  

 

Josef Horáček v. r. 
starosta 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:         Sňato: 


