
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 2019,  
 

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

 

Program  

1. Rezignace pana Jiřího Patery na funkci člena zastupitelstva města a nastoupení náhradníka 

2. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 

3. Záměr prodeje pozemku p. č. 1683/98 v k. ú. Bílina s budovou č. p. 555 (pavilon č. 5 ZŠ Teplická) 

4. Odkup pozemku p. č. 1910/8 v k. ú. Bílina – centrální tenisový kurt 

5. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1897/2 v k. ú. Bílina – Ředitelství silnic a dálnic ČR 

6. Žádost o prodej pozemku p. č. 1194/24 o výměře 17 m2 v k. ú. Bílina 

7. Rozpočtové opatření č. 167/2019 – vrácení 25.349.000 Kč z rozpočtu odboru nemovitostí a investic do rozpočtu města 

8. Dodatek č. 1 k dohodě o spolupráci při realizaci staveb rekonstrukce komunikace a vodovodu v ulici 5. května v Bílině 

9. Návrh rozpočtu města Bíliny na rok 2020 

10. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Bíliny na období 2021–2022 

11. Návrh nové obecně závazné vyhlášky – o místním poplatku ze psů 

12. Návrh nové obecně závazné vyhlášky – o místním poplatku ze vstupného 

13. Návrh nové obecně závazné vyhlášky – o místní poplatku z pobytu 

14. Návrh nové obecně závazné vyhlášky – o místním poplatku za komunální odpad 

15. Převod nemovitého majetku do správy Městských technických služeb Bílina 

16. Smlouva o bezúplatném převodu majetku s Městskými technickými službami Bílina – parkourové hřiště Za Chlumem 

17. Smlouva o koupi asistenčního psa 

18. Žádost Ústeckého kraje o odkup 1 % akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s. 

19. Smlouva o běžném účtu UniCredit Bank, a. s. 

20. Smlouva – termínovaný vklad u ČSOB – na období od 29.12.2019 do 29.12.2020 

21. Odpis pohledávek z účetní evidence města převzatých ze zrušené organizace Kulturní centrum Kaskáda 

22. Strategie Smart City města Bíliny 

23. Strategie ICT města Bíliny 

24. Komunitní plán sociálních služeb ORP Bílina 

25. Koncepce veřejného osvětlení ve městě Bílina 

26. Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou  

27. Program podpory zdravotně postižených dětí města Bílina 

28. Program podpory sociálních a zdravotních služeb města Bílina 

29. Rezignace pana Kamila Šrámka na funkci člena finančního výboru 

30. Návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva města v roce 2020 

31. Zápis z jednání finančního výboru 

32. Zápis z jednání kontrolního výboru 

33. Činnost rady města v samostatné působnosti 

34. 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. prosince 2019      Sňato: 


