
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 8. zasedání v roce 2016,  

které se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2016,  
od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti městského úřadu  

 

Program 
  

1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 

2. Záměr prodeje části pozemku p. č. 35/5 k. ú. Bílina – M. Chroust 

3. Záměr prodeje bývalého zdravotního střediska čp. 462, Teplická ul. 

4. Záměr prodeje pozemku p. č. 1727/50 k. ú. Bílina pod stavbou – ČEZ Teplárenská, a. s.  

5. Prodej pozemku pod stavbou zdi část p. č. 1851 k. ú. Bílina – J. Sochor 

6. Schválení záměru výkupu pozemků p. č. 483/1, 483/2 a 509/6 k. ú. Bílina – lokalita Žižkovo údolí  

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

8. Pověření určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace 

9. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Štrbice – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků 

10. Návrh rozpočtu města Bíliny na rok 2017 

11. Navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu na pokrytí nákladů za rušené KC Kaskáda 

12. Schválení přijetí dotace pro ZŠ Lidická z dotačního programu MŠMT – OPVVV  

13. Návrh Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

14. Žádost organizace Draci Bílina, o. s., o poskytnutí dotace na zajištění mistrovských zápasů 

15. Žádost spolku Draci Bílina o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v roce 2013 a 2014 

16. Žádost o prominutí zbylé části poplatku z prodlení 

17. Žádost o schválení rozpočtové změny – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic  

18. Dohoda o spolupráci při realizaci staveb rekonstrukce komunikace a vodovodu v ul. 5. května 

19. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče – rozpočtová změna č. 216/2016 

20. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče – rozpočtová změna č. 241/2016 

21. Vyjádření ke stížnosti pana Svobody  

22. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, požární řád 

23. Smlouva o postoupení pohledávky – Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o.  

24. Informace k likvidaci společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

25. Vyjádření RNDr. Jaroslava Herzingera k odvolání z funkce jednatele spol. Hornická nemocnice s poliklinikou 

26. Návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva města Bíliny v roce 2017 

27. Zápis z jednání finančního výboru 

28. Zápis z jednání kontrolního výboru 

29. Činnost rady města v samostatné působnosti 

30. 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:  07.12.2016      Sňato: 15.12.2016 


