
 
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 2021,  
 

 

které se uskuteční ve středu 10. února 2021, 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. Vydání změny č. 1 územního plánu Bílina 

3. Bezúplatný převod pozemku p. č. 307/2 a p. č. 307/4 v k. ú. Bílina–Újezd  

4. Bezúplatný převod pozemku p. č. 865/6 v k. ú. Bílina–Újezd 

5. Prodej části pozemku p. č. 1819/1 o výměře 16 m2 v k. ú. Bílina 

6. Prodej pozemku p. č. 1063 o výměře 113 m2 v a části pozemku p. č. 1064/2 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Bílina 

7. Záměr výkupu pozemku p. č. 2896/2 o výměře 6 267 m2 v k. ú. Bílina 

8. Záměr prodeje pozemku p. č. 89/1 o výměře 262 m2 v k. ú. Bílina 

9. Výkup pozemku p. č 1664/295 v k. ú. Bílina formou elektronické dražby – Státní statek Jeneč 

10. Souhlas s oddělením části pozemku p. č. 227/8 v k. ú. Chotovenka na základě rekultivace Jarmila  

11. Rozpočtové opatření č. 7/2021 – navýšení rozpočtu na financování akcí z roku 2020 a rozpočtové opatření 

č. 8/2021 – přesun v rámci plánovaného rozpočtu na akci „ZŠ Aléská – odborné učebny" 

12. Žádost spolku Pure Music, z. s., o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na 15. ročník hudebního festivalu 

13. Žádost obce Světec o poskytování pečovatelské služby 

14. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby od Ústeckého kraje 

15. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby pro HNsP 

16. Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města – Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 

17. Smlouva o poskytnutí dotace na Pečovatelskou službu Bílina v roce 2021 od Ústeckého kraje 

18. Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků – obec Lukov 

19. Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o zabezpečení výkonu přenesené působnosti  

20. Informace k projektu výstavby skladových hal v areálu bývalých kasáren 

21. Informace k možnosti zřízení poradního orgánu města pro eliminaci sociálně nežádoucích jevů 

22. Zápis z jednání finančního výboru 

23. Zápis z jednání kontrolního výboru 

24. Činnost rady města v samostatné působnosti 

25. Různé 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.  
starostka města 

 
 

Pozn.: 
Zasedání zastupitelstva města proběhne pro členy zastupitelstva města, kteří se nemohou zúčastnit zasedání osobně, 
formou on-line konference (v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva města Bíliny, čl. 3 odst. 8) s tím, že: 
a) členové zastupitelstva se mohou zúčastnit zasedání formou videokonference prostřednictvím aplikace Skype, 
b) pro veřejnost je zajištěn on-line přenos v městském divadle s tím, že svá stanoviska mohou občané Bíliny vyjadřovat 

při projednávání daného bodu prostřednictvím telefonního čísla 777 192 008, 
c) člen zastupitelstva, který se zasedání zúčastní formou videokonference hlasuje a do rozpravy se hlásí zvednutím ruky. 

 
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:   2. února 2021      Sňato: 
 

 


