
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 2. zasedání v roce 2018,  

které se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna 2018,  
od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti městského úřadu  
 

Program  
1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 

2. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2332/3 k. ú. Bílina – Na Větráku – pan Šrot 

3. Záměr prodeje p. č. 663 a p. č. 668 k. ú. Bílina – Žižkovo údolí – paní Šandová 

4. Záměr prodeje pozemku p. č. 1671/57 a části pozemku p. č. 1664/182 k. ú. Bílina – pan Kajan 

5. Záměr prodeje pozemků – BEZOVKA – Ing. Novák  

6. Záměr prodeje pozemku p. č. 2190/17 k. ú. Bílina – ul. B. Němcové – paní Kosteley 

7. Záměr prodeje pozemků p. č. 269/277, části p. č. 269/191 a části p. č. 336/2 k. ú. Bílina – pan Prinz 

8. Žádost o prodej nemovitosti p. p. č. 1005/4 – pan Polák 

9. Záměr prodeje pozemku p. č. 2189/5 k. ú. Bílina – ul. Mostecká – pan Hlaváček 

10. Prodej p. č. 2180/2 k. ú. Bílina – Zahrada – pan Hlaváček 

11. Prodej pozemku p. č. 962/1 k. ú. Bílina – ul. Čapkova – pan Částek 

12. Prodej pozemku p. č. 1191 k. ú. Bílina – stavba domu, ul. Sídliště SHD č. p. 462 – paní Magyarová 

13. Prodej části pozemku p. č. 704 k. ú. Bílina v Žižkově údolí – pan Bulla 

14. Prodej pozemku p. č. 1692/1 k. ú. Bílina, ul. Hasičská – manželé Zvešperovi 

15. Revokace usnesení: bezúplatný převod pozemku p. č. 1932/13 k. ú. Bílina, Kyselka – BALMED Praha, s. p. 

16. Žádost o schválení rozpočtové změny č. 27/2018 – převod 

17. Strategie odkupu obchodních společností a bytů v Bílině, Teplické Předměstí 

18. Žádost spol. STATUM, s. r. o., o zrušení sankce z prodlení díla „PD – Stavební úpravy stanice LDN C ve 3. NP“ 

19. Zakoupení multifunkčního vozidla pro Městské technické služby Bílina na leasing  

20. Předání majetku Městským technickým službám Bílina – vybavení plavecké haly 

21. Smlouva o bezúplatném převodu Městským technickým službám Bílina – dětská hřiště a herní prvek 

22. Doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské technické služby Bílina 

23. Nabídka koupě 1 ks akcie – Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. 

24. Schválení strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku 

25. Program regenerace MPZ Bílina 2018 – rozdělení podpory z Ministerstva kultury ČR a výše příspěvku města Bílina 

26. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Tvorba strategických dokumentů města Bílina“ 

27. Přijetí 1. zálohové platby dotace a předfinancování projektu „Tvorba strategických dokumentů města Bílina“ 

28. Žádost Podkrušnohorského gymnázia, Most, o dotaci  

29. Jednorázová finanční podpora Mysliveckému spolku Bořeň Bílina, z. s.  

30. Žádost Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., v Bílině, o dotaci na projekt „Lékařská pohotovostní služba“ 

31. Žádost organizace Oblastní Charita Most o poskytnutí dotace z rozpočtu města na projekt Centrum „Rodina v tísni“ 

32. Žádosti spolku Most k naději, z. s., o poskytnutí dotace na podporu sociálních a zdravotních služeb v roce 2018 

33. Přijetí dotace podporu Pečovatelské služby Bílina v roce 2018 – rozpočtová změna č. 42/2018 

34. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče v roce 2018 – rozpočtová změna č. 39/2018 

35. Návrh na přijetí dotace, uzavření dodatku ke smlouvám o zabezpečení LPS a schválení rozpočtové změny č. 47/2018 

36. Návrh na odprodej vyřazovaného vozidla Volkswagen Caddy 1,6 (služební vozidlo MP Bílina) 

37. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 51/2002 – řád veřejného pohřebiště 

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

39. Stanovení počtu členů zastupitelstva města na volební období 2018–2022  

40. Zápis z jednání finančního výboru 

41. Zápis z jednání kontrolního výboru 

42. Činnost rady města v samostatné působnosti 

43. 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:   18. dubna 2018      Sňato: 26. dubna 2018 


