
 
 

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 8. zasedání v roce 2021,  
 

které se uskuteční ve středu 15. prosince 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. Prodej pozemku p. č. 1676/2 v k. ú. Bílina v ul. Čsl. Armády formou obálkové metody  

3. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1461/1 o výměře cca 59 m2 v k. ú. Bílina 

4. Záměr prodeje pozemku pod garáží p. č. 1636/254 v k. ú. Bílina 

5. Záměr směny pozemku p. č. 2372/285 za pozemek p. č. 2372/294 a p. č. 2372/295 vše v k. ú. Bílina, Na Větráku 

6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2372/8, části p. č. 2372/9 a části p. č. 2432/20 vše v k. ú. Bílina, Na Větráku 

7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1195/1 o výměře cca 14 m2 v k. ú. Bílina, Studentská ul. 

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

9. Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 221 z 16.12.2020 – záměr prodeje pozemku p. č. 978/1 v k. ú. Bílina 

10. Vstup města Bílina do Sdružení energetických manažerů měst a obcí 

11. Žádost společnosti Enima pro, a. s., – reklamace na vyčíslení penále – správní objekt na koupališti 

12. Informace k plnění smlouvy č. 628 o nájmu prostoru sloužícího podnikání – Hotel U Lva, nájemce WAMB 

13. Návrh rozpočtu města Bíliny na rok 2022 

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

15. Smlouva o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti  

16. Obecně závazná vyhláška města Bílina o pohybu psů na veřejných prostranstvích 

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

18. Přehled vyhodnocených veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 

19. Návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva města Bíliny v roce 2022 

20. Návrh na úpravu jednacího řádu Zastupitelstva města Bíliny 

21. Pod ochranou města – program pro řešení sociálně vyloučených lokalit v rámci Bílina – bezpečné město 

22. Petice pro odvolání starostky a místostarostky města Bíliny 

23. Zápis z jednání finančního výboru z 13. prosince 2021  

24. Zápisy z jednání kontrolního výboru  

25. Činnost rady města v samostatné působnosti 

26. Různé – losování výherců, kteří hlasovali v anketě o nejlepší provozovnu 

 
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 a hlasuje prostřednictvím virtuální 

hlasovací jednotky. 
 

 

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. prosince 2021      Sňato: 
 

 


