
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 2017,  

které se uskuteční ve čtvrtek 2. listopadu 2017,  
od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti městského úřadu  
 

 

Program  
1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 

2. Bezúplatný převod majetku a předání majetku do správy Městským technickým službám Bílina 

3. Záměr prodeje části p. č. 873/5 a p. č. 2869/1 k. ú. Bílina, zahrádka Bezovka – manželé Rehušovi 

4. Záměr prodeje p. č. 23/214 k. ú. Chudeřice u Bíliny – pozemek pod garáží – Ing. Rubáš a Ph.D. Hartlichová 

5. Záměr prodeje pozemku pod garáží p. č. 23/54 k. ú. Chudeřice u Bíliny, ul. Teplická – A. Sobotka 

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

7. Záměr prodeje bývalého kina Hvězda čp. 275, Mostecká ul., Bílina 

8. Výkup pozemků p. č. 407/4 a 407/5 k. ú. Bílina – pozemky na PPI tzv. rybíz 

9. Výkup budovy v centru města čp. 52 s pozemkem p. č. 3 k. ú. Bílina – Česká spořitelna, a. s. 

10. Záměr výkupu pozemku p. č. 1056/5 k. ú. Bílina – pozemek pod komunikací v ul. Litoměřická – VRŠANSKÝ a spol. 

11. Prodej části pozemku p. č. 24/6 k. ú. Chudeřice u Bíliny, ul. Sadová – SPRIT, s. r. o. 

12. Prodej p. č. 23/228, 23/229, 23/230 k. ú. Chudeřice u Bíliny – pozemky pod garážemi – CH.E.S. Group, s. r. o. 

13. Revokace usnesení – přijetí daru – komunikace v ul. Radovesická – Severočeské doly, a. s. 

14. Změna obecní hranice mezi k. ú. Radovesice u Bíliny a k. ú. Bílina 

15. Aktualizace cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 

16. Žádost o odpis nedobytné pohledávky 

17. Přijetí daru od Severočeských dolů, a. s. 

18. Žádost o schválení rozpočtové změny č. 163/2017 – Hornická nemocnice s poliklinikou 

19. Dohoda o spolupráci se společností Tepgas, a. s., při realizaci rekonstrukce komunikace a vodovodu v ul. 5. května 

20. Odkup služebních vozidel ze smluv o nájmu 

21. Zrušení organizačních složek – Klub důchodců I. a II. 

22. Schválení podání žádosti o dotaci IROP na projekt „Rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bílina“ 

23. Schválení podání žádosti o dotaci OPŽP na projekt „Modernizace sběrného dvora v Bílině“ 

24. Plán odpadového hospodářství města Bílina 

25. Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy s obcí Kostomlaty pod Milešovkou 

26. Zápis z jednání finančního výboru 

27. Zápis z jednání kontrolního výboru 

28. Činnost rady města v samostatné působnosti 

29. 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:   23. října 2017      Sňato: 2. listopadu 2017 


