
 

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 2. zasedání v roce 2021,  
 

které se uskuteční ve středu 14. dubna 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. Návrh Bílinských sociálních demokratů a nezávislých na úpravu jednacího řádu zastupitelstva 

3. Prodej pozemku p. č. 927/15 o výměře 23 m2 v k. ú. Bílina 

4. Prodej pozemku p. č. 927/20 o výměře 23 m2 v k. ú. Bílina 

5. Prodej pozemku p. č. 1856/1 v k. ú. Bílina 

6. Odkup vybraných pozemků, jež jsou ve správě Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci 

7. Výkup objektu bývalého předškolního zařízení v Sídlišti Za Chlumem čp. 878 od spol. ČEZ, a. s. 

8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2372/169 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Bílina 

9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/1 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Bílina 

10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2158 o výměře cca 1 500 m2 v k. ú. Bílina 

11. Záměr prodeje pozemků p. č. 802/5, p. č. 802/6 a p. č. 804/9, vše v k. ú. Bílina 

12. Záměr prodeje pozemků p. č. 802/4 a p. č. 804/10 v k. ú. Bílina 

13. Záměr prodeje pozemku p. č. 521 o výměře 11 m2 a p. č. 522 o výměře 491 m2 v k. ú. Jablonec u Libčevsi 

14. Záměr směny bytových jednotek – SEVER Plus 

15. Záměr převodu pozemku p. č. 1663/12 o výměře 840 m2 a uzavření memoranda – lokalita Za Chlumem  

16. Nabídka na převod pozemku p. č. 24/8 v k. ú. Chudeřice u Bíliny – Úřad pro zastupování státu ve věcech maj. 

17. Bezúplatný převod pozemku p. č. 432 v k. ú. Bílina–Újezd – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

18. Informace o nezaplacení kupní ceny za pozemek p. č. 774 v a části pozemku p. č. 766/1 – Lesy Sever 

19. Informace o vyhlášení veřejné soutěže na prodej nemovitostí v k. ú. Bílina ve Správě železnic, s. o. 

20. Návrh na aktualizaci Pravidel pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny 

21. Žádost o odpis nedobytné pohledávky – fyzická osoba 

22. Žádost o odpis nedobytné pohledávky – fyzická osoba 

23. Žádost o odpis nedobytné pohledávky – fyzická osoba 

24. Žádost o odpis nedobytné pohledávky – PIGART, s. r. o. 

25. Žádost o odpis nedobytné pohledávky – fyzická osoba 

26. Žádost o odpis nedobytné pohledávky – fyzická osoba 

27. Rozpočtového opatření č. 27/2021 – navýšení rozpočtu na akci přístavba multifunkčního objektu DSPS 

28. Informace k plnění smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání – Hotel U Lva – nájemce WAMB, v. o. s. 

29. Žádosti sportovních spolků o poskytnutí dotace na rok 2021 z programu podpory celoroční činnosti  

30. Žádost Podkrušnohorského gymnázia, Most, o dotaci na obnovu počítačové učebny pro pracoviště Bílina  

31. Žádost Českého rybářského svazu, z. s., o poskytnutí dotace na obnovu hospodářské a chovné činnosti  

 

 

 



 

32. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče a rozpočtové opatření č. 10/2021 

33. Návrh na navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví – rozpočtové opatření č. 11/2021 

34. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitého majetku mezi městem Bílina a městskými technickými službami  

35. Plán dopravní obslužnosti města Bílina pro období let 2021–2026 

36. Smlouva o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci – dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou  

37. Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou  

38. Žádost o budoucí spolupráci mezi městem Bílina a obcí Zabrušany  

39. Informace o zřízení pracovní skupiny pro eliminaci sociálně nežádoucích jevů 

40. Zapojení města Bíliny do národní sítě Zdravých měst České republiky 

41. Žádost fyzické osoby o zrušení vyplácení odměny za účast v komisi  

42. Výkupy bytů 

43. Záměr výkupu bytového domu č. p. 652, 653 a 654 v ulici M. Švabinského, Bílina – HIT Byty, s. r. o. 

44. Záměr výkupu bytového domu č. p. 819 v Sídlišti Za Chlumem s přilehlými pozemky a garážemi 

45. Změna na pozici tajemnice finančního výboru 

46. Změna na pozici tajemnice kontrolního výboru 

47. Zápis z jednání finančního výboru 

48. Zápis z jednání kontrolního výboru 

49. Činnost rady města v samostatné působnosti 

50. 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:   7. dubna 2021      Sňato: 
 

 


