
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 1. zasedání v roce 2018,  

které se uskuteční ve čtvrtek 15. února 2018,  
od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti městského úřadu  

 

Program  
1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 

2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Bílina v uplynulém období – pořízení změny č. 1 Územního plánu Bílina 

3. Prodej p. č. 23/214 k. ú. Chudeřice u Bíliny – pozemek pod garáží – Ing. Rubáš, Ph.D a Bc. Hartlichová 

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

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

6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 35/5 k. ú. Bílina, ul. Wolkerova, společný dvůr za hlavní poštou – Bui Khanh Hoa 

7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 704, k. ú. Bílina v Žižkově údolí – Jiří Bulla 

8. Záměr prodeje pozemku pod garáží p. č. 23/167 k. ú. Chudeřice u Bíliny 

9. Výkup pozemku p. č. 1056/5 k. ú. Bílina – pozemek pod komunikací v ul. Litoměřická – VRŠANSKÝ a spol., v. o. s. 

10. Rozpočtová změna č. 6/2018 – navýšení položky na výkup nemovitostí 

11. Výkup budovy bývalé České spořitelny v centru města čp. 52 s pozemkem p. č. 3 k. ú. Bílina 

12. Bezúplatný převod pozemku pod komunikací p. č. 1932/13 k. ú. Bílina, Kyselka – z majetku ČR-BALMED Praha, s. p. 

13. Rozpočtová změna č. 8/2018 – převody z roku 2017 do roku 2018 

14. Budoucí věcné břemeno – stavba „Bílina – chodník Mostecká; SO 301 – přeložka vodovodu“ 

15. Žádosti sportovních spolků o poskytnutí dotace na rok 2018 z programu podpory celoroční činnosti sport. spolků  

16. Žádost spolku Pure Music, z. s., o poskytnutí dotace na 13. ročník hudebního festivalu 

17. Evidence skutečných majitelů v rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb. 

18. Rozpočtová změna č. 13/2018 – převod finančních prostředků na projekt Dětské kluby při základních školách v Bílině 

19. Rozpočtová změna č. 14/2018 – převod finančních prostředků na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání  

20. Rozpočtová změna č. 9/2018 – přijetí neinvestiční dotace na konání volby prezidenta republiky 

21. Přijetí neinvestiční dotace a uzavření smlouvy na zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2018 – Ústecký kraj 

22. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby – Hornická nemocnice s pol. 

23. Podání zprávy o bezpečnostní situaci na teritoriu OOP Bílina v roce 2017 

24. Zpráva o činnosti Městské policie Bílina za rok 2017 

25. Dodatek k zásadám pro odměňování členů a nečlenů zastupitelstva města 

26. Zápis z jednání finančního výboru 

27. Zápis z jednání kontrolního výboru 

28. Rezignace Ing. Vyhnálka na funkci člena 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:   7. února 2018      Sňato: 15. února 2018 


