
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 2015,  
 

které se uskuteční ve středu 29. dubna 2015,  
od 16:00 hodin 

 

v zasedací místnosti městského úřadu  
__________________________________________________________________ 

 

 

Program  
1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města   

2. Jednací řád Zastupitelstva města Bíliny      

3. Prodej pozemků v zahrádkářských osadách v Bílině     

4. Prodej nemovitostí po zveřejnění       

5. Prodej nemovitostí před zveřejněním      

6. Návrh na prodej objektu bývalých kasáren v Bílině     

7. Prodej pozemku p. č. 1911 k. ú. Bílina a stavby č. p. 462 ul. Teplická   

8. Změna obecní hranice mezi k. ú. Kučlín a k. ú. Bílina      

9. Pronájem pozemků pro motoristické závody na bývalé skládce Chotovenka  

10. Smlouva se spol. Rekreační a sport. zařízení o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu  

11. Protipovodňová opatření na Syčivce v Žižkově údolí u okálů   

12. Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu – dodatečné práce  

13. Návrh rozpočtu města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2015  

14. Zrušení přílohy zřizovací listiny Městských technických služeb Bílina  

15. Změny zřizovacích listin organizačních složek města    

16. Žádosti o odpis nedobytných pohledávek      

17. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení      

18. Podání žádosti o dotaci na nákup požárního vozu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů  

19. Zrušení programů podpory + program podpory sportu dětí a mládeže  

20. Zrušení programu podpory sociálního začleňování ve městě   

21. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na lékařskou pohotovostní službu  

22. Obecně závazná vyhláška města o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem   

23. Obchvat města Bílina        

24. Informace o jednání města s ÚOHS o obecně závazné vyhlášce č. 4/2013 – sázkové hry  

25. Společenská smlouva společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina  

26. Návrh na odvolání jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina  

27. Návrh na odvolání člena dozorčí rady spol. Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina  

28. Návrh na odvolání členů dozorčí rady společnosti Rekreační a sportovní zařízení  Bílina, s. r. o.  

29. Delegování zástupců na valnou hromadu obchodních společností s majetkovou účastí města  

30. Jednací řád výborů Zastupitelstva města Bíliny     

31. Zvolení členů finančního a kontrolního výboru     

32. Činnost rady města v samostatné působnosti      

33. Stanovení termínu dalšího zasedání zastupitelstva města 

34. 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:         Sňato: 


