
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 6. zasedání v roce 2016,  

které se uskuteční ve čtvrtek 8. září 2016,  
od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti městského úřadu  
 

Program  
 

1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 

2. Prodej pozemku pod garáží p. č. 23/239 k. ú. Chudeřice u Bíliny – manželé Vaněčkovi 

3. Prodej pozemku pod garáží p. č. 23/171 k. ú. Chudeřice u Bíliny – Bíliny - A. Zweschperová  

4. Prodej části pozemku p. č. 1304/1 k. ú. Bílina – J. Zikmund  

5. Prodej části pozemku p. č. 873/5 k. ú. Bílina – manželé Reichelovi 

6. Prodej pozemků v k. ú. Chotějovice – AGC Automotive Czech, a. s.  

7. Záměr prodeje pozemku pod garáží p. č. 23/192 k. ú. Chudeřice u Bíliny – P. Jakubec 

8. Záměr prodeje pozemku pod garáží p. č. 2177/4 k. ú. Bílina – J. Schamberger 

9. Záměr prodeje pozemků 2233/1, 2233/2, 2232 a 2231 Důlní ul. – Zámečnictví PROFEKO, s. r. o. 

10. Záměr prodeje p. č. část 12/4, 12/5 a část 12/12 k. ú. Bílina – Penny Market 

11. Záměr prodeje pozemku pod garáží část p. č. 1851 k. ú. Bílina – J. Sochor 

12. Záměr prodeje pozemku pod garáží část p. č. 1069/1 k. ú. Bílina – A. Kohn 

13. Záměr prodeje části p. č. 2432/20 a části p. č. 2372 k. ú. Bílina – manželé Aubrechtovi 

14. Záměr prodeje části p. č. 269/182 a části p. č. 345/2 k. ú. Bílina – manželé Chlupáčkovi 

15. Revokace záměru prodeje pozemku p. č. 442/2 k. ú. Bílina – V. Soukup, P. Vacek 

16. Žádost společnosti SORTING Solutions, s. r. o., o prodej pavilonu č. 5 ZŠ Teplická 

17. Nabídka na výkup veřejné infrastruktury v lokalitě Na Výsluní, Bílina – manželé Tunkovi 

18. Převod pozemku pod chodníkem p. č. 1826/13 k. ú. Bílina – Kučerovi, Hodoušová, ÚZSVM 

19. Vyjmutí nemovitých věcí ze správy Městských technických služeb Bílina v areálu kasáren 

20. Budoucí věcné břemeno – stavba "Změna užívání objektu Mostecká 374, Bílina 

21. Žádost Klubu rybolovné techniky o finanční dotaci na opravu hrází nádrží v Bezovce 

22. Plnění usnesení č. 33 k investiční akci 60-29 (2010-2015) „RD pod Bořněm“ 

23. Poskytnutí daru panu Chiriacu Serquovi 

24. Žádost o odpis nedobytných pohledávek 

25. Přijetí finančního daru od Severočeských dolů, a. s. 

26. Žádost o schválení uzavření darovacích smluv mezi městem Bílina a sportovními organizacemi 

27. Žádost Fotbalového klubu Bílina o poskytnutí dotace na podporu "A mužstva dospělých" v soutěži krajského přeboru 

28. Žádost SK HC Draci Bílina o poskytnutí dotace na provoz II. hokejové ligy  

29. Odkoupení nevyužívaného majetku Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina  

30. Informace o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2016 

31. Informace k možnosti čerpání dotace na odkup nemovitosti (brownfieldu) č. p. 815 od společnosti ČEZ Teplárenská, a. s. 

32. Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku – Euroregion Krušnohoří 

33. Schválení podání žádosti o dotaci OPŽP na projekt "Snížení energetické náročnosti ZUŠ Bílina" 

34. Schválení Strategického plánu rozvoje města Bílina 

35. Přijetí neinvestiční dotace na zajištění víkendových pobytů a tábora OSPOD 

36. Přijetí zálohové platby dotace na projekt „Dětské kluby při základních školách v Bílině“ 

37. Přijetí druhé splátky neinvestiční účelové dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí pro rok 2016 

38. Přijetí dotace na projekt „Asistent prevence kriminality“ 

39. Informace ředitele městské policie o odstoupení od koupě ojetého motorového vozidla Citroen HYMERMOBIL E510 

40. Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti města Bílina městskou autobusovou dopravou 

41. Činnost rady města v samostatné působnosti 

42. 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:  31.08.2016      Sňato: 09.09.2016 


