
 

 
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 7. zasedání v roce 2021,  
 

které se uskuteční ve středu 3. listopadu 2021, od 16:00 hodin 
v zasedací místnosti městského úřadu  

 
 
 

Program: 

1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva  

2. Územní studie U zahrádek, ul. B. Němcové, žádost o prodej pozemků 

3. Územní studie Jenišovská – Mládežnická, záměr prodeje části pozemku p. č. 269/191 a p. č. 269/277  

4. Územní studie Bílina–Újezd, záměr prodeje části poz. p. č. 306/1, p. č. 306/2, p. č. 306/3, p. č. 307/1 a p. č. 309  

5. Územní studie Na Větráku na pozemek p. č. 2372/169 v k. ú. Bílina – SK Větrák, z. s. 

6. Záměr prodeje pozemků v lokalitě pod zahrádkami Pod Bořní 

7. Záměr prodeje pozemku p. č. 774 a části pozemku p. č 766/1 vše v k. ú. Bílina – Lesy Sever, s. r. o. 

8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 845 o výměře cca 42 m2 v k. ú. Bílina 

9. Záměr prodeje pozemku p. č. 1854/1 v k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba č. p. 275 (bývalá budova kina Hvězda) 

10. Záměr prodeje pozemku p. č. 1133, pozemku p. č. 1134 a části pozemku p. č. 1136/1 vše v k. ú. Bílina 

11. Záměr prodeje pozemku p. č. 1837 a pozemku p. č. 1838/1 v k. ú. Bílina 

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

13. Prodej pozemku p. č. 23/96 v k. ú. Chudeřice u Bíliny (pozemek pod garáží) 

14. Rozsudek o určení vlastnictví k nemovitosti stavby garáže č. e. 772 na pozemku p. č. 1636/254 v k. ú. Bílina 

15. Žádost o odpis nedobytné pohledávky 

16. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě – změna podnik. záměru využití areálu bývalých kasáren – JTH Idea, a. s. 

17. Návrh na pořízení změny č. 2 územního plánu Bílina zkráceným postupem – JTH IDEA, a. s. 

18. Návrh rozpočtu města Bíliny na rok 2022 

19. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Bíliny na období let 2023–2024 

20. Rozpočtové opatření č. 147/2021 – tvorba zaměstnaneckého fondu v roce 2021 

21. Informace k výpovědi veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti – Hrobčice  

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

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

24. Zápis z jednání finančního výboru ze 4. října 2021  

25. Zápis z jednání finančního výboru z 1. listopadu 2021  

26. Činnost rady města v samostatné působnosti 

27. 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:   26. října 2021      Sňato: 
 

 


