
 
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 2020,  
 
 

které se uskuteční ve středu 16. prosince 2020, od 16:00 hodin 
 

v zasedací místnosti městského úřadu pouze pro členy zastupitelstva 
 

v městském divadle pro veřejnost on-line přenosem 
 

 

Program: 

1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva  

2. Prodej části pozemku p. č. 1194/1 o výměře cca 6,24 m2 v k. ú. Bílina 

3. Prodej pozemku p. č. 1595/20 o výměře 23 m2 v k. ú. Bílina 

4. Záměr prodeje pozemku p. č. 1075 a p. č. 1071/2 v k. ú. Bílina 

5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2430 o výměře cca 35 m2 v k. ú. Bílina 

6. Záměr prodeje pozemku p. č. 413/5 o výměře 11 652 m2 v k. ú. Bílina-Újezd 

7. Záměr prodeje pozemku p. č. 2163, části pozemku p. č. 2164 a pozemku p. č. 2165/1 v k. ú. Bílina 

8. Záměr prodeje pozemku p. č. 927/20 o výměře 23 m2 v k. ú. Bílina 

9. Záměr prodeje pozemku p. č. 927/15 o výměře 23 m2 v k. ú. Bílina 

10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 6/2 a části pozemku p. č. 12/1 v k. ú. Bílina 

11. Záměr prodeje pozemku p. č. 861/17 a pozemku p. č. 861/256 v k. ú. Bílina-Újezd 

12. Záměr prodeje pozemku p. č. 978/1 o výměře 1 123 m2 v k. ú. Bílina 

13. Záměr prodeje pozemku p. č. 1856/1 v k. ú. Bílina – revokace  

14. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chotovenka – Státní pozemkový úřad 

15. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na akci „TP – Bílina, Litoměřická, přeložka VN 

16. Žádost o odpis nedobytné pohledávky za fyzickou osobu 

17. Žádost o odpis nedobytné pohledávky – Seba T, a. s. 

18. Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků v roce – ukončení termínovaného vkladu u ČSOB 

19. Zřizovací listina Městských technických služeb Bílina, p. o. 

20. Žádosti Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace 

21. Koncepce prevence kriminality města Bílina na období 2021–2023 

22. Zápis z jednání finančního výboru 

23. Návrh na úpravu jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Bíliny 

24. Návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva města v roce 2021 

25. Činnost rady města v samostatné působnosti 

26. 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:   8. prosince  2020      Sňato: 


