
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 5. zasedání v roce 2016,  

které se uskuteční ve čtvrtek 23. června 2016,  
od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti městského úřadu  

Program  
1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 
2. Prodej areálu bývalého zámeckého pivovaru – Lesy Sever, s. r. o. 
3. Záměr prodeje pozemků „Kasárna – bývalé buňkoviště“ – MULTIHOKR, s. r. o. 
4. Prodej pozemku pod garáží p. č. 23/98 k. ú. Chudeřice u Bíliny – J. Procházka 
5. Prodej pozemku p. č. 198/1 k. ú. Bílina – manželé Hajmovi  
6. Prodej části pozemku p. č. 1136/2 k. ú. Bílina – manželé Kovačovi 
7. Prodej pozemků p. č. 422/3, 422/4 a 425/2 k. ú. Bílina – M. Routner, Z. Shejbal  
8. Prodej pozemku pod garáží p. č. 1149/3 k. ú. Bílina – V. Walterová 
9. Prodej pozemku pod garáží p. č. 23/103 k. ú. Chudeřice u Bíliny – manželé Koritkovi 
10. Záměr prodeje pozemku pod garáží 23/239 k. ú. Chudeřice u Bíliny – manželé Vaněčkovi 
11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1194/26 k. ú. Bílina – A. Gelčinská 
12. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Chotějovice – AGC Automotive Czech, a. s. 
13. Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské osadě pod Bořněm v trase obchvatu 
14. Záměr prodeje pozemku pod garáží p. č. 23/171 Chudeřice – A. Zweschperová  
15. Záměr prodeje pozemku p. č. 2171 k. ú. Bílina – J. Ziegelheimová 
16. Záměr prodeje pozemku části p. č. 441 k. ú. Bílina – P. Vacek 
17. Záměr prodeje pozemku p. č. 442/2 k. ú. Bílina – V. Soukup, P. Vacek 
18. Zrušení usnesení, záměr prodeje bývalého zdravotního střediska čp. 462, Teplická ul. 
19. Revokace záměru prodeje části p. p. č. 1304/1 k. ú. Bílina – J. Zikmund 
20. Revokace záměru prodeje části p. p. č. 873 - m. Reichelovi 
21. Výkup pozemku p. č. 1560/10 k. ú. Bílina pod chodníkem ul. J. z Poděbrad 
22. Nabídka na výkup p. p. č. 1997/3 k. ú. Bílina – Židovská obec Teplice 
23. Záměr výkupu čp. 815 Za Chlumem od spol. ČEZ Teplárenská, a. s. 
24. Žádost o vyjádření k využitelnosti, případnému nabytí nemovitých věcí – p. p. č. 483/1, 483/2, a 509/6  
25. Oznámení o záměru prodeje pozemku p. č. 1596/1 k. ú. Bílina – ÚZSVM 
26. Připomínka k prodeji bývalého kina Hvězda 
27. Doplnění povodňového plánu o způsob čištění hrubých česlí na vodním toku Syčivka 
28. Závěrečný účet města, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 
29. Schválení účetní závěrky města Bíliny za rok 2015 
30. Změna zřizovací listiny organizační složky města Městské knihovny se sídlem Mírové náměstí 21,418 31 Bílina 
31. Navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu k financování individuálních žádostí z rezervy pro sport  
32. Žádost organizace Draci Bílina, o. s., o dotaci na pronájem ledové plochy na zimním stadionu  
33. Žádost organizace Draci Bílina, o. s., o dotaci na částečné pokrytí nákladů na činnost  
34. Žádost organizace „SK HC Draci Bílina“ o dotaci na provoz II. národní hokejové ligy ČR  
35. Žádost organizace Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy  
36. Navýšení finančních prostředků na odpisy příspěvkových organizací 
37. Navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu na náklady za zrušené KC Kaskáda 
38. Žádost MŠ Švabinského o navýšení rozpočtu na dopravu na výlety 
39. Žádost ZŠ Lidická o navýšení rozpočtu na pořádání Branného dne 
40. Financování části příspěvku Podkrušnohorskému gymnáziu Most na provozní náklady budovy gymnázia  
41. Předfinancování projektu „Dětské kluby při ZŠ v Bílině“ 
42. Žádost o schválení rozpočtových změn – navýšení rozpočtu na opravy chodníků 
43. Žádost o schválení rozpočtové změny 
44. Žádost o prominutí zbylé části poplatku z prodlení 
45. Schválení aktualizovaného Komunitního plánu města Bílina na období 2016–2018 
46. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na LPS s ÚK  
47. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na LPS s HNsP 
48. Personální koncepce odboru sociálních věcí a zdravotnictví – výtah  
49. Přijetí první splátky neinvestiční účelové dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí  
50. Přijetí příspěvku na vytvoření pracovní příležitosti v rámci operačního programu „Zaměstnanost“ 
51. Přijetí dotace na podporu sociálních služeb 
52. Přijetí dotace na výkon činností sociální práce 
53. Navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina na odpisy 
54. Žádost MTSB o navýšení rozpočtu na úhradu energií 
55. Řešení předražení zakázky – havárie kanalizace a ČOV v areálu HNsP – plnění usnesení 
56. Činnost rady města v samostatné působnosti 
57. 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:  16.06.2016      Sňato: 23.06.2016 


