
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 2017,  

které se uskuteční ve čtvrtek 7. září 2017,  
od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti městského úřadu  
 

Program  
1. Rezignace pana Josefa Černíka na funkci člena zastupitelstva města a nastoupení náhradníka 
2. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 
3. Prodej části pozemku p. č. 1135 k. ú. Bílina, ul. Na Chlumu – K. Vardanjan 
4. Prodej pozemku pod garáží p. č. 23/102 k. ú. Chudeřice u Bíliny – manželé Hejdovi 
5. Prodej části pozemku p. č. 269/1 k. ú. Bílina, ul. Zahradní – manželé Langhammerovi 
6. Záměr prodeje p. č. 23/228, 23/229, 23/230 k. ú. Chudeřice u Bíliny – pozemky pod garážemi – CH.E.S. Group  
7. Záměr prodeje části p. č. 269/282 a p. č. 269/281 k. ú. Bílina, ul. Mládežnická – manželé Šlapákovi 
8. Záměr prodeje části p. č. 85/1 k. ú. Bílina – vedlejší stavby ul. Komenského 38 – ESOX ETC, s. r. o. 
9. Záměr prodeje pozemků na PP II v lokalitě „Konírna“ – T Konrád 
10. Plnění usnesení č. 33 k investiční akci 60-29 (2010-2015) „RD pod Bořněm“ 
11. Narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod garážemi v ČSA 
12. Přijetí daru – komunikace v ul. Radovesická – Severočeské doly, a. s. 
13. Převod pozemku p. č. 882/2 a p. č. 2889/1 k. ú. Bílina formou daru – Pohádkový les – B. Kutáková, I. Bínová 
14. Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR – Státního pozemkového úřadu – PP I – ul. Zahradní 
15. Výkup pozemku p. č. 883/1 k. ú. Bílina – Pohádkový les – Státní statek Jeneč 
16. Výkup pozemků p. č. 1664/289-291 k. ú. Bílina – sousedící s komunikací Bílina – Kostomlaty 
17. Potvrzení platnosti usnesení na prodej p. č. 1727/50 k. ú. Bílina, ul. Pivovarská – ČEZ Teplárenská, a. s. 
18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – stavba „Veřejné osvětlení podél řeky Bíliny“ – FK  
19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – stavba „Veřejné osvětlení podél řeky Bíliny“ – Lobkowicz  
20. Žádost paní Kabourkové o prominutí úroků z prodlení a nákladů nalézacího řízení  
21. Navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic – revitalizace ulic Zámecká a Komenského 
22. Opěrná zeď v ul. 5. května, Bílina – finanční spoluúčast  
23. Návrh na pořízení změny územního plánu města Bíliny 
24. Rozpočtová změna – přesun – příjmy úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů  
25. Smlouva o bezúplatném převodu majetku – dětské hřiště Čapkova ul. 
26. Smlouva o bezúplatném převodu majetku – herní prvky na dětských hřištích Za Chlumem  
27. Bezúplatný převod hmotného majetku města Bíliny do správy Městských technických služeb Bílina 
28. Odpis nedobytné pohledávky společnosti EKO SERVIS RR, s. r. o.  
29. Informace o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2017 
30. Vnitřní směrnice č. 08/2017 o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek 
31. Žádost o investiční dotaci – Římskokatolická farnost – arciděkanství Bílina, na revitalizaci průchodu za farou 
32. Přijetí zálohové platby na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku“ 
33. Přijetí neinvestiční dotace na projekt „Dětské kluby při základních školách v Bílině“ 
34. Poskytnutí příspěvků z programu Regenerace městských památkových rezervací a památkových zón  
35. Uzavření kupní smlouvy na nákup dvou užitkových vozidel pro potřeby Městské policie Bílina 
36. Navýšení rozpočtu mezd MTSB dle nařízení vlády č. 168/2017 Sb. 
37. Navýšení rozpočtu MTSB na pokácení topolů v autokempu a na údržbu zeleně v parku Kyselka a Mosteckého Předm. 
38. Smlouva o výpůjčce prostor pro uložení techniky JSDH 
39. Darovací smlouva od Severočeských dolů, a. s., na speciální nákladní požární automobil pro JSDH 
40. Změna zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Bílina 
41. Rozpočtová změna č. 127/2017 – přijetí dotace na podporu sociálních služeb (na pečovatelskou službu) 
42. Rozpočtová změna č. 128/2017 – přijetí účelové neinvestiční dotace na výkon agendy soc. právní ochrany dětí 
43. Žádost společnosti Hospic v Mostě, o. p. s., o poskytnutí dotace na projekt „Léčba bolesti v Hospici v Mostě“ 
44. Rozpočtová změna č. 120/2017 – přijetí příspěvku z EK na projekt „Partnerství bez bariér věku“ 
45. Rezignace Ing. Petra Procházky na funkci člena rady města 
46. Vyjádření ke stížnosti a žádosti o pomoc ve věci zdravotní péče 
47. Zápis z jednání finančního výboru 
48. Zápis z jednání kontrolního výboru 
49. Činnost rady města v samostatné působnosti 
50. 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:   30. srpna 2017      Sňato: 7. září 2017 


