
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 2014,  
 

které se uskuteční ve čtvrtek 19. června 2014,  
od 15:00 hodin 

 

v zasedací místnosti městského úřadu  
__________________________________________________________________ 

 

 

Program  

1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města  

2. Prodeje nemovitostí po zveřejnění      

3. Prodeje nemovitostí před zveřejněním     

4. Prodej nemovitých věcí před zveřejněním      

5. Nabídka na vykoupení nemovitých věcí      

6. Prodej pozemků v zahrádkářských osadách v Bílině     

7. Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Ústeckého kraje  

8. Upřesnění nabídky výkupu bývalého azylového zařízení Červený Újezd  

9. Účetní závěrka města Bíliny za rok 2013      

10. Závěrečný účet města, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013  

11. Financování projektu „Prevence kriminality 2014“ – příměstský tábor  

12. Žádost SK HC Draci Bílina o finanční podporu     

13. Integrované centrum prevence – vícepráce I       

14. Integrované centrum prevence – vícepráce II     

15. Parkování zaměstnanců AGC Automotive Czech v kasárnách a oprava veřejného osvětlení 

16. Koupaliště Kyselka – námitky společnosti HAKIM, průběh realizace díla  

17. Smlouva o poskytnutí podpory na sanaci skalního masivu v Důlní ul.  

18. Předfinancování dotace „Zateplení plavecké haly“    

19. Předfinancování dotace „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu“  

20. Předfinancování dotace „Zvyšování kvality základního vzdělávání na Bílinsku“ 

21. Žádost o odpis nedobytných pohledávek      

22. Přijetí dotace na činnost lesního hospodáře     

23. Přijetí neinvestiční dotace pro ZŠ Lidická      

24. Přijetí účelových neinvestičních dotací      

25. Financování akce „Setkání partnerských měst – kraj, ve kterém žijeme“  

26. Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2014–2018    

27. Změna směrnice č. 06/2014 – rozpočtová pravidla     

28. Návrh na vyhlášení místního referenda      

29. Aktualizovaná zakladatelská listina spol. Rekreační a sportovní zařízení, s. r. o., Bílina  

30. OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství  

31. Stanovisko úseku výstavby ŘSD ke studii obchvatu – varianta X   

32. Informace o vystoupení Severočeských dolů z TERRA NATURA, o. p. s.  

33. Žádost pana Šámala o sdělení stavu věci – Husitská bašta   

34. Žádost manželů Kykalových o zjednosměrnění ulice Wolkerova    

35. Zápisy z jednání kontrolního výboru      

36. Činnost rady města v samostatné působnosti  

37. Různé  
 

Josef Horáček 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: 


