
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 6. zasedání v roce 2018,  

které se uskuteční ve čtvrtek 20. září 2018,  
od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti městského úřadu  
 

Program  
1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 

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

3. Záměr prodeje pozemků p. č. 2146/2 a p. č. 2147/2 k. ú. Bílina  

4. Záměr prodeje pozemku p. č. 1854/1 k. ú. Bílina – stavba kina, ul. Mostecká č. p. 275 

5. Žádost o prodej nemovitosti p. p. č. 802 

6. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2165/1 k. ú. Bílina ul. B. Němcové  

7. Žádost o prodej pozemku p. č. 861/4 k. ú. Bílina ul. Bezovka  

8. Odstoupení od kupní smlouvy na pozemek p. č. 1191 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba domu s č. p. 462 

9. Záměr výkupu pozemku p. č. 1787/1 k. ú. Bílina – park v ulici Lidická – Římskokatolická farnost  

10. Návrh na výkup budov a pozemků nad zimním stadionem 

11. Bezúplatný převod pozemku p. č. 23/253, p. č. 23/254 a p. č. 24/1 k. ú. Chudeřice u Bíliny, z majetku ČR 

12. Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR – Státního pozemkového úřadu 

13. Žádost o finanční spoluúčast na opravě hraniční zdi mezi pozemky města Bíliny a Lesy Sever, s. r. o. 

14. Žádost o schválení rozpočtové změny č. 149/2018 – rekonstrukce LDN C 

15. Změna názvu akce „Koupaliště – byt, zázemí pro personál“, a zařazení pod novým názvem 

16. Žádost o odpis nedobytné pohledávky 

17. Pravidla podpory výstavby veřejné infrastruktury jinými investory 

18. Pravidla pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny 

19. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o spolupráci kraje s obcemi provoz Geoportálu územně analytických podkladů 

20. Informace o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2018 

21. Srovnávací analýza města Bíliny za období 2014-2017 

22. Směrnice č. 08/2018 časové rozlišení 

23. Rozpočtová změna č. 112/2018 – přijetí dotace IROP na projekt Bezbar. trasu od nádraží ČD k Zelenému domu 

24. Informace o průběhu stavby veřejné zakázky „Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu“ 

25. Rozpočtová změna č. 154/2018 – přesun finančních prostředků na úpravy zahrad v MŠ a ZŠ 

26. Uzavření veřejnoprávní smlouvy – Restaurování středového památníku F. A. Reusse 

27. Podání žádosti o úhradu nákladů – Obnova silnice Bílina – Kostomlaty, II. etapa  

28. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Asistenti prevence kriminality v Bílině“ 

29. Rozpočtová změna č. 139/2018 – přijetí 1. zálohové platby dotace na projekt „Asistenti prevence kriminality v Bílině"  

30. Návrh na snížení ceny odprodeje vyřazovaného vozidla Volkswagen Caddy 1,6 (služební vozidlo MP Bílina) 

31. Žádost společností Člověk v tísni, o. p. s., o poskytnutí dotace na podporu sociálních a zdravotních služeb 

32. Žádost spolku Draci Bílina, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace  

33. Rozpočtová změna č. 155/2018 – přijetí 2. splátky neinvestiční účelové dotace na výkon agendy SPOD 

34. Rozpočtová změna č. 156/2018 – přijetí účelové neinvestiční dotace na výkon agendy sociální práce  

35. Rozpočtová změna č. 160/2018 – přesun finančních prostředků na rekonstrukci objektu bývalé spořitelny 

36. Návrh na zrušení trvalého usnesení zastupitelstva města 

37. Výchozí a monitorovací zpráva environmentálního dozoru nad provozem lomu Bílina za rok 2017 

38. Přehled docházky členů zastupitelstva města za volební období 

39. Informace k ukončení volebního období 

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:   12. září 2018      Sňato: 20. září 2018 


