
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 2019,  
 

které se uskuteční ve středu 12. června 2019, od 16:00 hodin 
v zasedací místnosti městského úřadu  

 

 

Program  
 

1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 

2. Záměr prodeje pozemku p. č. 2189/5 k. ú. Bílina o výměře 329 m2 (opakovaná žádost) 

3. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2165/1 o výměře cca 800 m2 k. ú. Bílina (opakovaná žádost) 

4. Převod podílů k pozemku p. č. 882/2 a p. č. 2889/1 k. ú. Bílina formou daru – Pohádkový les  

5. Prodej pozemku p. č. 1191 k. ú. Bílina – stavba č. p. 462 v ul. Teplická – odstoupení od kupní smlouvy 

6. Prodej pozemku p. č. 35/10 o výměře 14 m2 k. ú. Bílina, ul. Wolkerova, společný dvůr za hlavní poštou 

7. Nabídka na odkup pozemků p. č. 1787/1 a p. č. 1800/9 k. ú. Bílina – park v ulici Lidická  

8. Věcné břemeno služebnosti stezky a cesty k p. p. č. 645/1 k. ú. Bílina – Žižkovo údolí 

9. Nabídka odkupu spoluvlastnického podílu 652/61200 na nemovitostech – budovy č. p. 752, 753, 754, 755, 756 (bytový dům) 

10. Nabídka odkupu spoluvlastnického podílu 476/61200 na nemovitostech – budovy č. p. 752, 753, 754, 755, 756 (bytový dům) 

11. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu klubu Bílina 

12. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace Atletickému klubu Bílina 

13. Rozpočtové opatření č. 72/2019 – oprava ploch u garáží hromadného stání v ulici Čapkova – vrchní patro 

14. Uzavření darovací smlouvy se Severočeskými doly, a. s., Bílina, na částku 1.750.000 Kč, na zlepšení technické infrastruktury 

15. Rozpočtové opatření č. 88/2019 – přijetí finančního daru na zlepšení technické infrastruktury 

16. Schválení účetní závěrky města Bíliny za rok 2018 

17. Závěrečný účet města Bíliny, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 

18. Zhodnocení volných finančních prostředků 

19. Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku – přívěs nákladní valníkový 

20. Prodej osobního motorového vozidla Škoda Fabia 

21. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města na služby 2019 – Most k naději, z. s., Arkadie, o. p. s. 

22. Přijetí dotace na výkon sociální práce v roce 2019 – rozpočtové opatření č. 68/2019 

23. Přijetí dotace na činnost sociálně – právní ochrany dětí v roce 2019 – rozpočtové opatření č. 69/2019 

24. Přijetí dotace z programu Podpora terénní práce v roce 2019 – rozpočtové opatření č. 70/2019 

25. Výpověď ředitele Městské policie Bílina z pracovního poměru 

26. Zápis z jednání finančního výboru 

27. Zápisy z jednání kontrolního výboru  

28. Činnost rady města v samostatné působnosti 

29. 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:   3. června 2019     Sňato: 12. června 2019 


