
 
 

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 1. zasedání v roce 2022,  
 

které se uskuteční ve středu 9. března 2022, od 16:00 hodin 
v zasedací místnosti městského úřadu  

 

 

Program: 

1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva  

2. Prodej části pozemku p. č. 615/2 v k. ú. Bílina, Žižkovo údolí 

3. Prodej pozemku p. č. 1090/3 o výměře 24 m2 v k. ú. Bílina  

4. Prodej části pozemku p. č. 2430 v k. ú. Bílina  

5. Nabídka zpětného odkupu areálu bývalého pivovaru v Bílině – Lesy Sever, s. r. o. 

6. Rozpočtové opatření č. 24/2022 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic na financování rekonstrukce pivovaru 

7. Výkup pozemku p. č. 1186/6 v k. ú. Bílina, Teplická ul. 

8. Záměr výkupu pozemku p. č. 401/155 v k. ú. Bílina–Újezd, ul. 5. května – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

9. Záměr prodeje pozemku p. č. 1720/1 a části pozemku p. č. 1723/1 v k. ú. Bílina 

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

11. Záměr prodeje pozemku p. č. 269/361 v k. ú. Bílina – územní studie v ul. Jenišovská – Mládežnická 

12. Záměr prodeje pozemku p. č. 2164/1 a pozemku p. č. 2165/6 vše v k. ú. Bílina – územní studie v ul. B. Němcové 

13. Směna pozemku p. č. 2372/284 v k. ú. Bílina za pozemek p. č. 2372/293 v k. ú. Bílina  

14. Směna pozemku p. č. 2372/285 v k. ú. Bílina za pozemek p. č. 2372/294 a pozemek p. č. 2372/295 vše v k. ú. Bílina 

15. Záměr směny pozemku p. č. 2372/287 za pozemek p. č. 2372/299 vše v k. ú. Bílina, lokalita Na Větráku  

16. Zrušení usnesení zastupitelstva města – prodej pozemku p. č. 1676/2 v k. ú. Bílina formou obálkové metody 

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

18. Žádost o odpis nedobytných pohledávek 

19. Žádost Výtahy Vaněrka, s. r. o., o odpuštění části sankce za akci „Vestavba výtahu – základní umělecká škola a knihovna Bílina“ 

20. Rozpočtové opatření č. 5/2022 – navýšení rozpočtu na financování akcí z roku 2021 do roku 2022 

21. Rozpočtové opatření č. 28/2022 – poskytnutí finančního daru na Ukrajinu 

22. Smlouva o bezúplatném převodu majetku Městským technickým službám – fitness prvky v lokalitě před DDM 

23. Smlouva o bezúplatném převodu majetku Městským technickým službám – DiscGolfové hřiště v lokalitě Chlum 

24. Nabídka výkupu akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s. 

25. Odpis pohledávky z účetní evidence města převzaté ze zrušené společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina 

26. Dodatek č. 1 zřizovací listiny Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace 

27. Informace o pořízení aktualizace Územní studie – Teplické Předměstí v Bílině 

28. Žádosti společnosti JTH Idea, a. s., o zpět vzetí žádosti o změnu Územního plánu Bílina 

29. Rozpočtové opatření č. 23/2022 – přesun schváleného rozpočtu mzdových prostředků na pečovatelskou službu  

30. Žádosti sportovních spolků o poskytnutí dotace na rok 2022 z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků 

31. Žádost Podkrušnohorského gymnázia, Most, o dotaci na pořízení nových učebních pomůcek k výuce informatiky  

32. Přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče – rozpočtové opatření č. 21/2022 

33. Smlouva o poskytnutí části dotace na Pečovatelskou službu Bílina v roce 2022 a přijetí krajské dotace  

34. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby – Ústecký kraj 

35. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby – Hornická nemocnice s poliklinikou 

36. Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města – Hornická nemocnice s poliklinikou 

37. Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál a dohoda o započtení pohledávek – Hornická nemocnice s poliklinikou 

38. Zpráva o činnosti Městské policie Bílina za rok 2021 

39. Zápisy z jednání kontrolního výboru 

40. Zápisy z jednání kontrolního výboru 

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

42. Volba přísedících Okresního soudu v Teplicích 

43. Činnost rady města v samostatné působnosti 

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

45. 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:   2. března 2022      Sňato: 
 

 


