
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 4. zasedání v roce 2017,  

které se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2017,  
od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti městského úřadu  
 

Program 
1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 

2. Záměr prodeje části p. č. 24/6 Chudeřice u Bíliny, ul. Sadová – SPRIT, s. r. o. 

3. Záměr prodeje pozemku části p. č. 639 k. ú. Bílina, Žižkovo údolí – manželé Čejkovských 

4. Záměr prodeje p. č. 23/102 k. ú. Chudeřice u Bíliny – pozemek pod garáží – manželé Hejdovi 

5. Prodej pozemku pod garáží p. č. 927/2 k. ú. Bílina, ul. Čapkova – manželé Hamakovi 

6. Prodej části p. č. 1194/26 a části p. č. 1194/28 k. ú. Bílina v Sídlišti SHD – MUDr. Gelčinská 

7. Prodej části p. č. 269/122 a p. č. 269/191 k. ú. Bílina, ul. Zahradní – manželé Nájemníkovi 

8. Bezúplatný převod pozemku pod komunikací p. č. 1932/13 k. ú. Bílina, Kyselka – z majetku ČR-BALMED 

9. Bezúplatný převod pozemku pod komunikací p. č. 70 k. ú. Chudeřice u Bíliny u areálu AGC  

10. Narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod garážemi v ČSA 

11. Žádost o schválení navýšení rozpočtu na zateplení pošty Za Chlumem 820 

12. Žádost o navýšení rozpočtu na rekonstrukci a rozdělení bytu v Břežánské ul. č. p. 49 na dvě bytové jednotky 

13. Dohoda o ukončení smlouvy o spolufinancování akce: Syčivka – úprava koryta u okálů v Žižkovo údolí 

14. Plnění usnesení č. 33 k investiční akci „Rodinné domy pod Bořněm“ 

15. Strategie pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině, Teplické Předměstí 

16. Bezúplatný převod panelů infostezky v areálu Kyselka do vlastnictví města Bílina 

17. Územní studie pro lokalitu Teplické Předměstí 

18. Účetní závěrka města Bíliny za rok 2016 

19. Závěrečný účet města Bíliny, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 

20. Bezúplatný převod movitého majetku (notebooky) příspěvkovým organizacím 

21. Bezúplatný převod majetku (dětská hřiště a herní prvky) Městským technickým službám Bílina 

22. Přijetí dotace z programu prevence kriminality MVČR 2017 

23. Přijetí dotace na projekt "Asistent prevence kriminality" z programu Prevence kriminality MVČR 2017 

24. Přijetí neinvestiční účelové dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí na rok 2017 

25. Přijetí dotace na výkon sociální práce 

26. Přijetí neinvestiční dotace v dotačním programu Podpora terénní práce na rok 2017 

27. Žádost společnosti Arkadie, o. p. s., o poskytnutí dotace na dopravu osob se zdravotním postižením 

28. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zábor veřejného prostranství 

29. Rozpočtová změna a uzavření dohody o narovnání s Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova 

30. Zakoupení pracovního vozidla Multicar M 27 

31. Informace k likvidaci společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina – splnění usnesení č. 283 

32. Dopis Ing. Bělohlávkové – smuteční obřad v obřadní síni městského hřbitova 

33. Zápis z jednání finančního výboru 

34. Zápis z jednání kontrolního výboru 

35. Činnost rady města v samostatné působnosti 

36. Různé 

 
 

Oldřich Bubeníček 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:   14. června 2017      Sňato: 22. června 2017 


