
 

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 2021,  
 

které se uskuteční ve středu 15. září 2021, od 16:00 hodin 
v zasedací místnosti městského úřadu  

 

Program: 

1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva  

2. Pořízení nových pracovních strojů pro Městské technické služby Bílina 

3. Rozpočtové opatření č. 130/2021 – snížení nařízeného odvodu fin. prostředků z investičního fondu MTSB 

4. Informace o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2021 

5. Program podpory sociálních a zdravotních služeb městem Bílina – novelizace 

6. Přijetí neinvestiční účelové dotace na výkon činnosti sociálně-právní ochrany dětí a "COVID" odměny 

7. Memorandum o spolupráci v oblasti centra environmentální výchovy v areálu Radovesické výsypky 

8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 615/2 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Bílina 

9. Záměr prodeje části pozemků v lokalitě pod zahrádkami Pod Bořní  

10. Záměr výkupu pozemku p. č. 100 o výměře 299 m2 v k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba č. p. 108 

11. Prodej pozemku p. č. 269/346, části pozemku p. č. 269/71 a části pozemku p. č. 269/191 vše v k. ú. Bílina 

12. Výkup pozemků z majetku rodiny Lobkowiczů na území města Bíliny 

13. Výkup pozemku p. č. 1663/12 o výměře 840 m2 v k. ú. Bílina – nová obytná zóna v lokalitě Za Chlumem  

14. Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům v obci Světec, v k. ú. Chotovenka  

15. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jablonec u Libčevsi o výměně nebo přechodu vl. práv k pozemkům 

16. Darovací smlouva se Severočeskými doly, a. s., na zlepšení technické infrastruktury a revitalizaci majetku  

17. Zadávací řízení „Architektonická studie – plavecká hala objekt A a termální koupaliště, Bílina“ 

18. Rozpočtové opatření č. 126/2021 – přesun finančních prostředků na oplocení a bránu na hřišti v ul. Čapkova 

19. Rozpočtové opatření č. 133/2021 – přesun finančních prostředků na vybudování parkoviště v areálu HNsP 

20. Žádost o upuštění od vymáhání zbylé části poplatku z prodlení 

21. Prodej bytového domu v ul. M. Švabinského 655–657, Bílina – vyhodnocení nabídek 

22. Deklarace zájmu města o vykoupení bytového domu v objektu v ul. M. Švabinského 665 a 666, tzv. „U Zajíčka“ 

23. Monitorovací zpráva environmentálního dozoru nad provozem lomu Bílina za rok 2020 

24. Výzva k podání návrhu na jmenování náhradního člena dozorčí rady Regionální rozvojové agentury ÚK 

25. Volba přísedících Okresního soudu v Teplicích 

26. Realizace opatření k eliminaci hluku z hřiště v ul. Čapkova – plnění usnesení zastupitelstva města 

27. Zápis z jednání finančního výboru 

28. Zápis z jednání kontrolního výboru 

29. Činnost rady města v samostatné působnosti 

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

31. 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. září 2021      Sňato: 
 

 


