
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 9. zasedání v roce 2017,  

které se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2017,  
od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti městského úřadu  

 

Program  
1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 

2. Prodej pozemku p. č. 85/1 k. ú. Bílina – vedlejší stavby ul. Komenského 38 – spol. ESOX ETC, s. r. o. 

3. Prodej části pozemků p. č. 269/282 a p. č. 269/281 k. ú. Bílina, ul. Mládežnická – manželé Šlapákovi 

4. Prodej pozemku části p. č. 639 k. ú. Bílina, Žižkovo údolí – manželé Čejkovských 

5. Záměr prodeje pozemku p. č. 1191 k. ú. Bílina – stavba domu, ul. Sídliště SHD č. p. 462 

6. Záměr prodeje pozemku p. č. 1692/1 k. ú. Bílina, ul. Hasičská – manželé Zvešperovi 

7. Záměr prodeje pozemku pod garáží p. č. 23/219 k. ú. Chudeřice u Bíliny 

8. Záměr prodeje pozemku p. č. 962/1 k. ú. Bílina – ul. Čapkova – Libor Částek 

9. Záměr prodeje p. č. 2180/2 a p. č. 2189/5 k. ú. Bílina – zahrada 

10. Schválení záměru výkupu pozemků p. č. 483/1, 483/2 a 509/6 k. ú. Bílina 

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

12. Návrh revokace usnesení zastupitelstva města č. 12 z 23.02.2017 – náprava dle doporučení auditora 

13. Věcné břemeno – Ústecký kraj – smlouva č. IX/6022/2017/UL 

14. Rozpočtová změna – přijetí investiční dotace na projekt „Bílina – Rozšíření MKDS o mobilní kamerový bod“ 

15. Rozpočtová změna – přijetí neinvestiční dotace na projekt „Dětské kluby při základních školách v Bílině“ 

16. Rozpočtová změna – přijetí dvou záloh dotace na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku“ 

17. Žádost o schválení memoranda o spolupráci v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku“ 

18. Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory na „Nákup dvou osobních vozidel s pohonem CNG pro potřeby MP Bílina“ 

19. Podání žádosti o úhradu nákladů – odstranění ekologických škod „Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“ 

20. Projekt „Elektronické služby města Bílina“ – vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 

21. Návrh rozpočtu města Bíliny na rok 2018 

22. Střednědobý výhled rozpočtu města Bíliny 2019–2020 

23. Srovnávací analýza města Bíliny za období 2013–2016 

24. Smlouva o bezúplatném převodu majetku s MTSB – herní prvek před víceúčelovým hřištěm na Kyselce 

25. Informace o možnosti dalšího postupu ve věci regulace hazardních her na území města Bílina 

26. Návrh zřizovací listiny organizační složky Pečovatelská služba Bílina 

27. Návrh na zrušení organizační složky Obytný dům 

28. Připomínka k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina – petice občanů proti Územní studii Pod Chlumem 

29. Vyhodnocení připomínek podaných k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina v uplynulém období 

30. OZV o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a zlepšení vzhledu města 

31. Změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev 

32. Pravidla pro poskytování náhrady mzdy/ztráty na výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města 

33. Plnění pro uvolněné členy zastupitelstva města 

34. Návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva města v roce 2018 

35. Zápis z jednání finančního výboru 

36. Zápis z jednání kontrolního výboru 

37. Činnost rady města v samostatné působnosti 

38. 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:   6. prosince 2017      Sňato: 14. prosince 2017 


