
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 8. zasedání v roce 2015,  

které se uskuteční ve čtvrtek 17. prosince 2015,  
od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti městského úřadu  
__________________________________________________________________ 

 

Program  

1. Rezignace členů zastupitelstva města a nastoupení náhradníka (Nezávislí v Bílině)   

2. Rezignace člena zastupitelstva města a nastoupení náhradníka  (ANO 2011)    

3. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města  

4. Pověření strážníka pro výkon funkce ředitele Městské policie Bílina   

5. Prodej pozemků v zahrádkářské osadě č. 5 k. ú. Bílina-Újezd   

6. Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání   

7. Prodeje nemovitostí před zveřejněním      

8. Prodeje nemovitostí po zveřejnění      

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

10. Pravidla rozpočtového provizoria       

11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpady  

12. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování sázkových her  

13. Bezúplatný převod majetku Základní škole praktické, Bílina    

14. Zřizovací listina Městských technických služeb Bílina    

15. Zřizovací listiny organizačních složek: IC Bílina a KC Bílina   

16. Program podpory sportovních organizací vlastnící nemovitý majetek  

17. Individuální žádosti o finanční dotace z rezervy pro sport   

18. Žádost Draci Bílina o prominutí vyměřeného odvodu     

19. Žádost o odpis nedobytných pohledávek       

20. Zrušení prodeje železobetonových panelů ze zpevněné plochy Chotovenka  

21. Navýšení rozpočtu na zlepšení infrastruktury MŠ Za Chlumem a okolí  

22. Přijetí finančního daru od společnosti ČEZ, a. s.      

23. Žádost HNsP o prominutí úroků z prodlení     

24. Stanice LDN B v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina  

25. Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina – hlavní rozvodna NN  

26. Změna společenské smlouvy společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o.   

27. Stanovisko občanů k přejmenování části ulice Litoměřická  

28. Přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP  

29. Komunitní plán města Bíliny na období let 2016–2018    

30. Žádost o odpuštění dluhu za kočku umístěnou v Útulku Jimlín   

31. Žádost o zrušení usnesení o vystoupení z TERRA NATURA, o. p. s.   

32. Etický kodex člena Zastupitelstva města Bíliny     

33. Informace o návrhu změny částky měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva města    

34. Informace k rušení společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o.   

35. Havárie kanalizace – plnění usnesení zastupitelstva č. 309     

36. Žádost o prodloužení termínu plnění usnesení č. 308 – čištění česlí  

37. Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2016    

38. Zápis z jednání finančního výboru     

39. Zápis z jednání kontrolního výboru     

40. Činnost rady města v samostatné působnosti        

41. 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:  10.12.2015       Sňato: 17.12.2015 


