
 

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 2021,  
 

které se uskuteční ve středu 23. června 2021, od 16:00 hodin 
v zasedací místnosti městského úřadu  

 

Program: 

1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva  

2. Prodej pozemku p. č. 1075 a p. č. 1071/2 v k. ú. Bílina  

3. Záměr prodeje/směny pozemků v lokalitě Na Větráku  

4. Záměr výkupu pozemku pod komunikací p. č. 1186/6 a p. č. 1186/8 vše v k. ú. Bílina – ul. Teplická 

5. Záměr výkupu pozemku p. č. 1664/289, p. č. 1664/290, p. č. 1664/291 v k. ú. Bílina – BERENT TRADE, s. r. o. 

6. Záměr prodeje pozemku p. č. 23/96 v k. ú. Chudeřice u Bíliny pod stavbou garáže  

7. Záměr prodeje pozemku p. č. 1676/2 v k. ú. Bílina v ul. Čsl. Armády 

8. Záměr prodeje bytového domu v ul. M. Švabinského 655–657, Bílina 

9. Zrušení usnesení zastupitelstva města – záměr prodeje pozemku p. č. 1794/1 v k. ú. Bílina 

10. Bezúplatný převod pozemku p. č. 24/8 v k. ú. Chudeřice u Bíliny – Úřad pro zastup. státu ve věcech majetkových 

11. Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace Českému rybářskému svazu, z. s. 

12. Závazný příslib ke spolufinancování projektu „Rekonstrukce plochy UMT, FK Bílina“ 

13. Přehled budovaných parkovacích ploch od roku 2010 

14. Možnosti řešení stavu objektu A plavecké haly 

15. Rozpočtové opatření č. 73/2021 – přesun finančních prostředků na rezervu na lázně 

16. Rozpočtové opatření č. 96/2021 – přesun finančních prostředků na rekonstrukci elektroinstalace v divadle 

17. Záměr na stanovení dobývacího prostoru Braňany VII 

18. Závěrečný účet města Bíliny, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 

19. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení systému odpadového hospodářství 

20. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

21. Žádost o dotaci – Člověk v tísni, o. p. s. – projekt „Sociální služby prevence Člověk v tísni, o. p. s.“ 

22. Žádost o dotaci – Arkadie, o. p. s. – projekt „Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením“ 

23. Žádost o dotaci – Most k naději, z. s. – projekt „Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny“ 

24. Rozpočtové opatření č. 77/2021 – přijetí dotace pro zaměstnance v sociálních službách – epidemie COVID-19 

25. Rozpočtové opatření č. 80/2021 – přijetí dotace na projekt „Bílina – Asistenti prevence kriminality 2021“ 

26. Žádost spolku Pohádkový les Bílina, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace na řezbářský plenér 

27. Návrh na vystoupení ze Severočeského sdružení obcí 

28. Realizace opatření k eliminaci hluku z hřiště v ulici Čapkova 

29. Program výkupu bytových domů ve městě Bílina 

30. Zápis z jednání kontrolního výboru 

31. Zápis z jednání finančního výboru 

32. Činnost rady města v samostatné působnosti 

33. Návrh Bílinských sociálních demokratů a nezávislých na úpravu jednacího řádu zastupitelstva 

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:   16. června 2021      Sňato: 
 

 


