
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 3. zasedání v roce 2015,  
 

které se uskuteční ve čtvrtek 18. června 2015,  
od 16:00 hodin 

 

v zasedací místnosti městského úřadu  
__________________________________________________________________ 

 

 

Program  
 

1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města   
2. Návrh dodatku č. 1 k jednacímu řádu zastupitelstva města   
3. Bezúplatný převod nemovitých věcí      
4. Prodeje nemovitostí po zveřejnění      
5. Prodeje nemovitostí před zveřejněním      
6. Žádost o prodej nemovitostí v areálu bývalé ZŠ Teplické Předměstí    
7. Žádost o prodej objektů v areálu bývalých kasáren v Bílině    
8. Prodej pozemků v zahrádkářské osadě č. 6 v Bílině    
9. Závěrečný účet města, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014  
10. Účetní závěrka města Bíliny za rok 2014      
11. Výměna veřejného osvětlení – zrušení povinného odvodu MTSB   
12. Individuální žádost Arkádie, o. p. s., o finanční příspěvek    
13. Individuální žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace – oblast sportu  
14. Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města   
15. Žádost Podkrušnohorského gymnázia Most o poskytnutí finanční dotace    
16. Žádost Historického spolku města Bíliny o poskytnutí finanční dotace     
17. Finanční dotace sportovním organizacím na činnost na rok 2015   
18. Žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2013 – povolení výherních hracích automatů 
19. Žádost o vydání nových právních předpisů – provozovatelé heren  
20. Informační dopis společnosti BONVER WIN, a. s.     
21. Žádost o prominutí poplatku z prodlení      
22. Dodatek ke smlouvě o spolufinancování protipovodňových opatření na Syčivce  
23. Informace Místní akční skupiny SERVISO, o. p. s.     
24. Přijetí dotací od začátku roku 2015      
25. Přijetí účelových neinvestičních dotací      
26. Přijetí zálohové platby dotace na projekt „Zvyšování kvality vzdělávání“  
27. Žádost HNsP o prominutí splátky půjčky      
28. Žádost HNsP o poskytnutí dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2015   
29. Žádost HNsP o poskytnutí dotace na zajištění ostrahy objektu   
30. Návrh obecně závazné vyhlášky o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a vzhledu města  
31. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení nakládaní s komunálním a stavebním odpadem  
32. Návrh na zvolení dalších členů finančního výboru    
33. Zápis z jednání finančního výboru  
34. Zápis z jednání kontrolního výboru  
35. Činnost rady města v samostatné působnosti        
36. Plavecká hala  
37. Stanice LDN A – HNsP v Bílině  
38. 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: 


