
 
 

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 2022,  
 

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

 

 

Program: 

1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva  

2. Prodej ideální poloviny pozemku p. č. 927/38 v k. ú. Bílina pod garáží  

3. Prodej 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  

4. Prodej pozemku p. č. 306/26 v k. ú. Bílina–Újezd v lokalitě zahrádek Pod Bořní 

5. Prodej pozemku p. č. 306/25 a pozemku p. č. 306/27 vše v k. ú. Bílina–Újezd v lokalitě zahrádek Pod Bořní 

6. Prodej pozemku p. č. 2165/6 v k. ú. Bílina 

7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 24/1 o výměře cca 180 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny 

8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1195/1 o výměře 24 m2 v k. ú. Bílina 

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

10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 877/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Bílina v Bezovce 

11. Záměr prodeje pozemku p. č. 306/2 a p. č. 307/5 vše v k. ú. Bílina–Újezd – nový stavební pozemek u zahrádek Pod Bořní 

12. Zmařené investice odboru nemovitostí a investic do roku 2019 

13. Tenisové dvorce – oprava kurtu č. 2 

14. Využití daru poskytovaného společností Severočeské doly, a. s., a schválení rozpočtového opatření č. 173/2022 

15. Žádost o odpis nedobytných pohledávek 

16. Změna délky uliční čáry ulice Pod Bořní 

17. Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací  

18. Pověření určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace města Bílina 

19. Zpráva o uplatňování územního plánu Bílina v uplynulém období – pořízení změny č. 2 územního plánu Bílina 

20. Žádost o náhradu škody za únik vody v Hornické nemocnici s poliklinikou  

21. Návrh rozpočtu města Bíliny na rok 2023 

22. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Bíliny na období let 2024–2025 

23. Návrh na úpravu jednacího řádu zastupitelstva města 

24. Návrh na zvolení předsedů a členů finančního a kontrolního výboru 

25. Návrh na změnu politika programu Zdravé město 

26. Návrh na vystoupení ze Sdružení lázeňských míst České republiky 

27. Delegování zástupce na valnou hromadu obchodní společnosti, v níž má město Bílina majetkovou účast 

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

29. Návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva města v roce 2023 

30. Činnost rady města v samostatné působnosti  

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:   29. listopadu 2022      Sňato: 
 

 


