
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 1. zasedání v roce 2017,  

které se uskuteční ve čtvrtek 23. února 2017,  
od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti městského úřadu  

 

Program 
1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 

2. Záměr prodeje areálu bývalých vojenských kasáren – Teplická ul. 

3. Výkup veřejné infrastruktury v lokalitě Na Výsluní, Bílina – manželé Tunkovi 

4. Prodej pozemku pod garáží p. č. 401/73 k. ú. Bílina-Újezd – Tobiškovi, Edelmannovi 

5. Revokace usnesení: prodej pozemku pod garáží p. č. 23/192 k. ú. Chudeřice u Bíliny – P. Jakubec 

6. Prodej pozemku pod stavbou p. č. 1727/50 k. ú. Bílina v ul. Pivovarská – ČEZ Teplárenská, a. s. 

7. Žádost o schválení rozpočtové změny – navýšení rozpočtu na bezbariérovou trasu 

8. Převod finančních prostředků z roku 2016 na plnění smluvních závazků odboru nemovitostí a investic 

9. Přehled investičních a neinvestičních akcí za rok 2016 realizovaných odborem nemovitostí a investic  

10. Návrh řešení dopravy v klidu (parkování) u zimního stadionu v ul. Litoměřická 

11. Návrh na zrušení pravidel Fondu rozvoje bydlení na území města Bíliny 

12. Sdělení informace o 15. novele rozpočtové skladby, vyhláška č. 463/2016 Sb., příjmy z hazardních her 

13. Žádosti sportovních spolků o poskytnutí dotace na rok 2017 z programu podpory celoroční činnosti  

14. Žádost pana Jindřicha Luňáka o dotaci na akci "Babí léto 2017" 

15. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol 

16. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol 

17. Převod finančních prostředků z minulého úč. období v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání  

18. Převod finančních prostředků z minulého úč. období v rámci projektu Dětské kluby při ZŠ 

19. Změna délky uliční čáry ulice Na Výsluní 

20. Žádost společnosti HNsP o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby  

21. Přijetí neinvestiční dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby od Ústeckého kraje 

22. Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby s HNsP 

23. Dohoda o zásadách environmentálního dozoru obcí nad provozem lomu Bílina do roku 2035 

24. Obchvat města Bílina – reakce Ministerstva dopravy ČR a ŘSD ČR; bezpečnostní ostrůvek na I/13  

25. Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Bíliny 

26. Zásady pro odměňování neuvolněných členů a nečlenů zastupitelstva města 

27. Přehled docházky členů zastupitelstva města v roce 2015 a 2016 

28. Zápis z jednání kontrolního výboru 

29. Rezignace Mgr. Tallowitze na funkci člena kontrolního výboru 

30. Činnost rady města v samostatné působnosti 

31. 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:  15. února 2017      Sňato: 23. února 2017 


