
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 4. zasedání v roce 2019,  
 

které se uskuteční ve středu 11. září 2019, od 16:00 hodin 
v zasedací místnosti městského úřadu  

 

Program  

1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 

2. Nabídka na odkup pozemku p. č. 401/155 v k. ú. Bílina–Újezd – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

3. Nabídka na odkup pozemků p. č. 167, 170 a 171 v k. ú. Bílina – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

4. Nabídka na odkup pozemků p. č. 134/1 v k. ú. Bílina a p. č. 144/1 v k. ú. Bílina – Římskokatolická farnost – arciděkanství Bílina 

5. Nabídka na odkup pozemků ve správě Státního statku Jeneč 

6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1897/2 v k. ú. Bílina – Ředitelství silnic a dálnic ČR 

7. Záměr prodeje pozemku p. č. 1683/98 v k. ú. Bílina s budovou č. p. 555 (pavilon č. 5 ZŠ Teplická) – žádost SORTING Solutions 

8. Záměr prodeje pozemku p. č. 394 v k. ú. Bílina–Újezd  

9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 23/247 k. ú. Chudeřice u Bíliny  

10. Žádost o prodej pozemků p. č. 12/4, p. č. 12/5 a p. č. 12/12 v k. ú. Bílina – prodejna PENNY MARKET  

11. Žádosti o prodej pozemků pod stavbou garáží v k. ú. Bílina 

12. Žádosti o prodej pozemků pod stavbou patrových garáží v k. ú. Bílina–Újezd 

13. Prodej pozemku p. č. 2411 v k. ú. Bílina – Severočeské doly, a. s. 

14. Prodej pozemku p. č. 1769/4 v k. ú. Bílina o výměře 2 m2 – pozemek pod garáží  

15. Prodej pozemku p. č. 23/206 v k. ú. Chudeřice u Bíliny – pozemek pod garáží  

16. Prodej pozemku p. č. 23/113 v k. ú. Chudeřice u Bíliny – pozemek pod garáží  

17. Prodej pozemku p. č. 1702 o výměře 132 m2 v k. ú. Bílina  

18. Prodej pozemku p. č. 1979/1 v k. ú. Bílina ul. Kyselská 

19. Prodej části pozemku p. č. 766/1 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 774 v k. ú. Bílina – Lesy Sever, s. r. o. 

20. Záměr odkupu – žádost o vyjádření ke stanovené kupní ceně pozemku p. č. 1910/8 v k. ú. Bílina – centrální tenisový kurt 

21. Zrušení usnesení č. 123 – uzavření darovací smlouvy na převod podílů k pozemkům v k. ú. Bílina – Pohádkový les  

22. Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Jablonec u Libčevsi  

23. Žádost o odpis nedobytné pohledávky 

24. Informace o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2019 

25. Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina a Městskými technickými službami Bílina – Dětská hřiště 

26. Převod nemovitého majetku do správy Městských technických služeb Bílina – zhodnocení tenisových kurtů 

27. Zhodnocení svěřeného majetku – zateplení správního objektu Městských technických služeb Bílina  

28. Smlouva o bezúplatném převodu majetku na Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace – doplnění mobiliáře 

29. Projekt „Obnova silnice Bílina – Kostomlaty II. etapa“ uzavření dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů 

30. Žádost spolku SK HC Draci Bílina o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz 2. Národní hokejové ligy ČR ve výši 600.000 Kč 

31. Změna zřizovacích listin organizačních složek – Informačního centra Bílina, Kulturního centra Bílina a Městské knihovny  

32. Dodatek č. 4/2019 zřizovací listiny Městských technických služeb Bílina 

33. Prodej nepotřebného movitého majetku – přívěs nákladní valníkový 

34. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2019 

35. Žádost o dotaci – Člověk v tísni, o. p. s. 

36. Přijetí doplatku neinvestiční dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí – rozpočtové opatření č. 120/2019 

37. Přijetí neinvestiční účelové dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí – rozpočtové opatření č. 121/2019 

38. Přijetí neinvestiční účelové dotace na výkon sociální práce – rozpočtové opatření č. 122/2019 

39. Zprávy Severočeských dolů, a. s., environmentálního dozoru, nad provozem lomu Bílina za rok 2018 

40. Odmítnutí odměny člena komise 

41. Informace k výběrovému řízení na ředitele Městské policie Bílina 

42. Rozsudek okresního soudu – přečin podvodu (bývalé Kulturní centrum Kaskáda) 

43. Zápis z jednání finančního výboru 

44. Zápisy z jednání kontrolního výboru  

45. Činnost rady města v samostatné působnosti 

46. 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. září 2019      Sňato: 11. září 2019 


