
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 3. zasedání v roce 2018,  

které se uskuteční ve čtvrtek 28. června 2018,  
od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti městského úřadu  
 

Program  
1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 

2. Záměr prodeje pozemků pod komunikací p. č. 1662/2, 1662/4 a 1662/6 k. ú. Bílina, Radovesická výsypka 

3. Záměr prodeje pozemků p. č. 766/1 a p. č. 774 k. ú. Bílina - Žižkovo údolí – Lesy Sever, s. r. o. 

4. Záměr prodeje pozemků v ul. Bezovka – opakovaná žádost 

5. Prodej pozemku pod garáží p. č. 23/219 k. ú. Chudeřice u Bíliny 

6. Prodej pozemku pod garáží p. č. 23/167 k. ú. Chudeřice u Bíliny  

7. Prodej pozemku p. č. 1005/4 k. ú. Bílina 

8. Bezúplatný převod pozemku p. č. 927/74 k. ú. Bílina, garáže Čapkova - z majetku České republiky 

9. Výkup pozemků p. č.483/1, p. č. 483/2 a p. č.509/6 k. ú. Bílina – bývalé Termálko – Úřad pro zastupování státu 

10. Záměr výkupu bytové jednotky, ulice M. Švabinského 616  

11. Žádost k odstoupení od uplatnění práva na smluvní pokutu za nedodržení termínu předání díla 

12. Zmařené investice odboru nemovitostí a investic do roku 2016 

13. Informace k rekonstrukci Mírového náměstí 

14. Schválení účetní závěrky města Bíliny za rok 2017 

15. Závěrečný účet města Bíliny, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 

16. Rozpočtová změna – navýšení rozpočtu na úhradu daně z příjmu právnických osob za obec 

17. Předání majetku Městským technickým službám Bílina – vybavení sauny v Plavecké hale, objekt B 

18. Předání majetku Městským technickým službám Bílina – autobusové zastávky 

19. Směrnice pro dispozici k provádění rozpočtových změn 

20. Informace k výzvě ke zjednání nápravy obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her  

21. Žádost o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na hudební festival Babí léto na Kyselce 

22. Schválení návrhu koncepce podpory sportu a pohybových aktivit ve městě Bílina na období let 2018–2022. 

23. Schválení rozpočtové změny č. 85/2018 – přijetí peněžitého daru od společnosti Severočeské doly, a. s.,  

24. Uzavření darovací smlouvy se Severočeskými doly, a. s., na zlepšení technické infrastruktury 

25. Přijetí peněžitého daru od společnosti Severočeské doly, a. s., a uzavření darovací smlouvy 

26. Uzavření darovací smlouvy s Hornickou nemocnicí s poliklinikou na rozšíření přístrojového vybavení  

27. Přijetí neinvestiční dotace v dotačním programu Podpora terénní práce pro rok 2018 

28. Žádosti společností Hospic v Mostě a Arkadie o poskytnutí dotace z rozpočtu města na podporu sociálních služeb 

29. Rozpočtová změna č. 98/2018 – přijetí 1. splátky dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí v roce 2018 

30. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou  

31. Rozpočtová změna č. 76/2018 – přijetí zálohové platby dotace na projekt „Dětské kluby při základních školách" 

32. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace KÚ ÚK na projekt "Oprava mostku v areálu Lázní Kyselka" 

33. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace KÚ ÚK na projekt "Pořízení sběrných nádob na tříděný odpad" 

34. Rozhodnutí o poskytnutí dotace IROP a Podmínky projektu "Rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bílina" 

35. Rozpočtová změna č. 100/2018 k projektu „Rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bílina“ 

36. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a přijetí dotace na akci "Radiostanice pro Městskou policii Bílina" 

37. Zapsání skutečných majitelů města Bíliny do neveřejného rejstříku 

38. Zápis z jednání finančního výboru 

39. Zápis z jednání kontrolního výboru z 18.06.2018 

40. Činnost rady města v samostatné působnosti 

41. 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 


