
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 2015,  

které se uskuteční ve čtvrtek 24. září 2015,  
od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti městského úřadu  
__________________________________________________________________ 

 

Program  

1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města   
2. Smlouva o veřejných službách – dopravní obslužnost města    
3. Prodej pozemku a stavby č. p. 462, ul. Teplická, obálkovou metodou   
4. Žádost o prodej areálu bývalého pivovaru v Bílině    
5. Nabídka na výkup veřejné infrastruktury v lokalitě na Výsluní   
6. Prodeje nemovitostí po zveřejnění      
7. Prodeje nemovitostí před zveřejněním      
8. Prodej nemovitostí v areálu bývalé ZŠ Teplické Předměstí – jídelna a tělocvična  
9. Nabídka nemovitých věcí – penzion pod Bořní     
10. Výkup pozemků         
11. Bezúplatný převod nemovitých věcí      
12. Dohoda o narovnání s panem Leo Paulem     
13. Převod nemovitostí z majetku ČR – Generálního finančního ředitelství  
14. Poskytnutí darů uvolněným členům ZM – zrušení usnesení     
15. Veřejnosprávní kontrola HC Draci Bílina za roky 2013 a 2014   
16. Individuální žádost Draci Bílina o poskytnutí dotace    
17. Žádost SK HC Draci Bílina o finanční podporu     
18. Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu – daň z nemovitých věcí 
19. Informace o hospodaření města za I. pololetí 2015    
20. Informace o poklesu úrokových sazeb v UniCredit Bank    
21. Informativní zpráva – regulace hazardu „Případ Maďarsko“  
22. Návrh OZV o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných zařízení    
23. Zřizovací listina Městských technických služeb Bílina – dodatek č. 4  
24. Prodej osobního automobilu Škoda Superb     
25. Prodloužení platnosti programu regenerace městské památkové zóny  
26. Záměr prodeje železobetonových panelů ze zpevněné plochy    
27. Přijetí dotací z investičních projektů      
28. Vzduchotechnika objektu „B“ plaveckého bazénu    
29. Návrh dodatku ke smlouvě o partnerství a spolupráci – MAS Serviso, o. p. s.  
30. Návrh na odkoupení bytových jednotek v Bílině     
31. Opěrná zeď v ul. 5. května – finanční spoluúčast města    
32. Návrh na zrušení příspěvkové organizace KC Kaskáda     
33. Návrh na zrušení společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o.   
34. Odstoupení pana Tapšíka a návrh jmenování člena dozorčí rady HNsP, s. r. o.  
35. OZV č. 2/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – právní rozbor  
36. Žádost občanů o změnu názvu části ulice Litoměřická    
37. Změna názvu ulice – Liptická       
38. Přijetí účelové neinvestiční dotace na výkon sociální práce v roce 2015  
39. Přijetí dotace na víkendové pobyty a tábor OSPOD    
40. Přijetí účelové neinvestiční dotace na zvyšování kvality vzdělávání  
41. Přijetí dotace na asistenty prevence kriminality     
42. Přijetí příspěvků na mzdové náklady pracovníků dohledové služby  
43. Záměr účasti v programu „Podpora terénní práce na rok 2016“   
44. Návrh obecně závazné vyhlášky o užívání plakátovacích ploch v majetku města   
45. Dodatek k veřejnoprávním smlouvám – Hrobčice a Hostomice   
46. Zápis z jednání finančního výboru  
47. Zápis z jednání kontrolního výboru      
48. Činnost rady města v samostatné působnosti        
49. 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: 


