
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 2019,  
 

které se uskuteční ve středu 20. února 2019, od 16:00 hodin 
v zasedací místnosti městského úřadu  

 

 

Program  

 
1. Předání pamětní medaile města Bíliny panu Waltru Pilařovi 

2. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 

3. Záměr prodeje pozemku p. č. 2411 k. ú. Bílina – Severočeské doly, a. s. 

4. Prodej pozemků – BEZOVKA – opakovaná žádost 

5. Prodej pozemku p. č. 2150/2 o výměře cca 277 m2 a pozemku p. č. 2148/2 m2 o výměře cca 136 m2 k. ú. Bílina, ul. Boženy Němcové  

6. Žádost o prodej pozemku p. č. 1702 o výměře cca 132 m2 k. ú. Bílina  

7. Prodej pozemků p. č. 2146/2 a p. č. 2147/2 k. ú. Bílina 

8. Žádost o vyjádření k bezúplatnému převodu pozemků p. č. 928, p. č. 931, p. č. 932, p. č. 935 k. ú. Bílina, Čapkova ulice – z majetku ČR – ÚZSVM 

9. Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Jablonec u Libčevsi – oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav 

10. Žádost o odpis nedobytné pohledávky 

11. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dlouhodobé spolupráci mezi městem Bílina a Severočeskými doly, a. s. 

12. Žádost o schválení převodu akcí do rozpočtu 2019 – rozpočtová změna 

13. Navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic, rozpočtová změna č. 8/2019 – ZŠ Za Chlumem, odborná učebna a bezbariérové řešení školy 

14. Navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic, rozpočtová změna č. 9/2019 – ZŠ Lidická, odborné učebny a bezbariérové řešení školy 

15. Žádosti sportovních spolků o poskytnutí dotace na rok 2019 z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina 

16. Žádost spolku Pure Music, z. s., o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na 14. ročník hudebního festivalu 

17. Žádost Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace, o dotaci na provoz pracoviště Bílina 

18. Pověření určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovacích dokumentací města Bílina 

19. Výsledek ankety – názvy nových ulic 

20. Rozpočtová změna č. 4/2019 – navýšení příspěvku na výkon státní správy 

21. Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina a Městskými technickými službami Bílina – herní prvky 

22. Rozpočtová změna č. 6/2019 – přesun finančních prostředků z roku 2018 z dotace na projekt „Asistenti prevence kriminality v Bílině“ 

23. Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny 

24. Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby s Hornickou nemocnicí s poliklinikou  

25. Dodatek k pravidlům pro převod nemovitých věcí z majetku města – obálková metoda 

26. Rezignace Mgr. Aleše Tallowitze na funkci předsedy finančního výboru, zvolení člena a předsedy finančního výboru 

27. Zápisy z jednání kontrolního výboru  

28. Činnost rady města v samostatné působnosti 

29. Návrhy člena zastupitelstva města, pana Daniela Hendrycha 

30. Různé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.  
starostka 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. února 2019     Sňato: 20. února 2019 


