
 
 

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 2022,  
 

které se uskuteční ve středu 7. září 2022, od 16:00 hodin 
v zasedací místnosti městského úřadu  

 

 

Program: 

1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva  

2. Prodej objektu knihovny v ul. M. Švabinského a přilehlých pozemků, pozemky přilehlé k objektu „U Zajíčka“ v k. ú. Bílina  

3. Záměr prodeje pozemku p. č. 704 v k. ú. Bílina 

4. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2093/3 v k. ú. Bílina 

5. Záměr prodeje pozemků p. č. 2247/15, 2247/17, 2247/19 vše v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 79/15 v k. ú. Chudeřice u Bíliny  

6. Záměr prodeje pozemku p. č. 266/3 a pozemku p. č. 341/25 vše v k. ú. Bílina 

7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 108/1 a p. č. 108/3 v k. ú. Bílina–Újezd 

8. Záměr prodeje pozemku p. č. 2165/6 v k. ú. Bílina 

9. Nabídka na převod souboru pozemků v k. ú. Chudeřice u Bíliny – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

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

11. Duplicitní vlastnictví pozemku p. č. 401/136, pozemku p. č. 401/137 a pozemku p. č. 401/141 vše v k. ú. Bílina–Újezd 

12. Směna pozemku p. č. 2372/281 za pozemek p. č. 2372/289 a p. č. 2372/290 vše v k. ú. Bílina, lokalita Na Větráku 

13.  Informace k plnění kupní smlouvy č. 19a/2017/AKK – JTH Idea, a. s. 

14. Žádost o stanovisko města k záměru rozšíření hornické činnosti na lomu Bílina 

15. Poskytnutí investiční dotace Fotbalovému klubu Bílina na akci "Rekonstrukce UMT, FK Bílina" 

16. Rozpočtové opatření č. 113/2022 – přesun financí na rekonstrukci chodníku, veřejného osvětlení a přechodu Za Chlumem 

17. Rozpočtové opatření č. 126/2022 – přesun financí na rekonstrukce bytů a společných prostor v ulici Důlní č. p. 425 

18. Rozpočtové opatření č. 130/2022 – přijetí neinvestiční dotace od Ústeckého kraje na zajištění havarijního stavu lázní Kyselka  

19. Žádost o odpis nedobytných pohledávek 

20. Vybudování hasičské zbrojnice Bílina – dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací 

21. Informace o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2022 

22. Udělení Pamětní medaile města Bíliny dlouholetému členu Bílinské přírodovědné společnosti 

23. Změna zřizovací listiny Kulturního centra Bílina 

24. Změna zřizovací listiny Mateřské školy Síbova 

25. Žádost Bílinské přírodovědné společnosti, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace na tisk knihy Radovesická výsypka 

26. Žádost TJ Lokomotiva Teplice, z. s., o poskytnutí daru na výstavbu nového objektu pro oddíl běžeckého lyžování 

27. Žádost Atletického klubu Bílina o finanční příspěvek na nákup nového sekacího stroje 

28. Žádost o dotaci na projekt Léčba bolesti v hospicové péči – Hospic v Mostě, o. p. s. 

29. Žádost spolku Most k naději, z. s., o dotaci na projekt Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny 

30. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Pečovatelskou službu Bílina  

31. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s Hornickou nemocnicí s poliklinikou 

32. Monitorovací zpráva environmentálního dozoru nad provozem lomu Bílina a zpráva o plnění protiprašných opatření za rok 2021 

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

34. Docházka členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí ve volebním období 2018–2022 

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

36. Přehled vybraných přijatých dotací a darů ve volebním období 

37. Informace k ukončení volebního období  

38. Zápis z jednání finančního výboru 

39. Zápis z jednání kontrolního výboru 

40. Činnost rady města v samostatné působnosti  

41. 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:   30. srpna 2022      Sňato: 
 

 


