
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 2. zasedání v roce 2017,  

které se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 2017,  
od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti městského úřadu  
 

Program 
1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 

2. Prodej části p. p. č. 35/5 k. ú. Bílina, Pivovarské nám. – M. Chroust 

3. Záměr prodeje části p. č. 1194/28 k. ú. Bílina v Sídlišti SHD – MUDr. Gelčinská 

4. Záměr prodeje části p. č. 269/1 k. ú. Bílina ul. Zahradní – manželé Langhammerovi 

5. Záměr prodeje pozemku pod garáží p. č. 927/2 k. ú. Bílina, ul. Čapkova – manželé Hamákovi 

6. Záměr prodeje části p. č. 269/122 a p. č. 269/191 k. ú. Bílina, ul. Zahradní – manželé Nájemníkovi 

7. Záměr prodeje části p. č. 2165/1 k. ú. Bílina, ul. B. Němcové – manželé Skuthanovi 

8. Výkup pozemků p. č. 3130/28 a přilehlých parcel v k. ú. Bílina – napojení komunikace Kostomlaty  

9. Záměr výkupu bytových jednotek, Sídliště Za Chlumem 756 – m. Kratochvílovi 

10. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jablonec u Libčevsi – oznámení – soupis nároků vlastníků pozemků 

11. Žádost o schválení rozpočtové změny – přijetí darů od Severočeských dolů, a. s. 

12. Územní studie – Pod Chlumem  

13. Jednorázová finanční podpora Mysliveckému spolku Bořeň Bílina, z. s. 

14. Žádost o dotaci organizace Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace 

15. Přijetí zálohové platby dotace na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku“ 

16. Finanční podíly města na akce z programu „Regenerace městských památkových rezervací a zón“ 

17. OZV, kterou se zrušuje OZV č. 10/2013, o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázk. her 

18. Rozpočtová změna – přesun finančních prostředků na dopravní obslužnost  

19. Bezúplatný převod movitého majetku Základní škole Aléská 270 – vybavení kanceláře koordinátora inkluze 

20. Žádost o schválení rozpočtové změny – navýšení rozpočtu o dotaci pro Pečovatelskou službu Bílina  

21. Žádosti o poskytnutí dotace na podporu sociálních a zdravotních služeb z rozpočtu města na rok 2017 

22. Žádost o schválení rozpočtové změny – navýšení rozpočtu o dotaci na výkon pěstounské péče v roce 2017 

23. Informace o stavu stavby komunikace Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou 

24. Podání zprávy o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení PČR Bílina v roce 2016 

25. Zpráva o činnosti Městské policie Bílina za rok 2016 

26. Dodatek ke smlouvě o spolupráci – poskytování měřiče rychlosti městu Duchcov 

27. Návrh dodatku č. 1 k zásadám pro odměňování členů a nečlenů zastupitelstva města 

28. Členství města Bíliny ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

29. Zápis z jednání finančního výboru 

30. Zápis z jednání kontrolního výboru 

31. Zvolení člena kontrolního výboru 

32. Činnost rady města v samostatné působnosti 

33. 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:  11. dubna 2017      Sňato: 20. dubna 2017 


