
 
 

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 2023,  
 

které se uskuteční ve středu 22. února 2023, od 16:00 hodin 
v zasedací místnosti městského úřadu  

 

 

Program: 

1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva  

2. Prodej pozemku p. č. 1664/323 o výměře 29 m2 v k. ú. Bílina 

3. Prodej pozemku p. č. 1664/324 o výměře 29 m2 v k. ú. Bílina 

4. Prodej pozemku p. č. 23/64 o výměře 22 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny pod garáží 

5. Prodej pozemku p. č. 1133, p. č. 1134, p. č. 1136/1 a p. č. 1136/3 vše v k. ú. Bílina, Na Chlumu 

6. Prodej pozemku p. č. 1683/96 v k. ú. Bílina s věcným břemenem a prodej pozemku p. č. 1683/269 v k. ú. Bílina 

7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/191 v k. ú. Bílina 

8. Záměr prodeje pozemku p. č. 269/181 v k. ú. Bílina, Zahradní ul. 

9. Záměr prodeje pozemku p. č. 461 o výměře 605 m2 v k. ú. Jablonec u Libčevsi 

10. Nabídka na výkup pozemku p. č. 2903/8 a p. č. 2903/9 vše v k. ú. Bílina – Alostar, s. r. o. 

11. Duplicitní vlastnictví k pozemkům p. č. 401/133, p. č. 401/134 a p. č. 401/135 vše v k. ú. Bílina–Újezd  

12. Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v k. ú. Štrbice v rámci komplexní pozemkové úpravy  

13. Rozpočtové opatření č. 3/2023 – navýšení rozpočtu na financování akcí z roku 2022 do roku 2023 

14. Setrvání v členství města ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí 

15. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného 

16. Dodatek č. 2 zřizovací listiny Městských technických služeb Bílina 

17. Směrnice č. 1/2023 pro dispozici k provádění rozpočtových změn 

18. Smlouvy o poskytnutí dotace k rámcové smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na kompenzační opatření 

19. Žádosti sportovních spolků o poskytnutí dotace z programu podpory celoroční činnosti  

20. Žádost Podkrušnohorského gymnázia o dotaci na obnovu vybavení bílinského pracoviště gymnázia  

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

22. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2023 

23. Smlouva o poskytnutí dotace na Pečovatelskou službu Bílina v roce 2023  

24. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s Hornickou nemocnicí s poliklinikou 

25. Rozpočtové opatření č. 16/2023 – přijetí účelové neinvestiční dotace na konání volby prezidenta ČR 

26. Žádost Atletického klubu Bílina o pojmenování atletického stadionu 

27. Návrh na vyslovení zániku mandátu člena zastupitelstva, Mgr. Pavla Ryjáčka, z důvodu neslučitelnosti funkcí 

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

29. Žádost o zrušení vyplácení odměny za účast v komisi 

30. Návrh na úpravu plnění pro členy zastupitelstva 

31. Návrh zásad pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva a nečlenů zastupitelstva 

32. Návrh na odstranění státní vlajky Ukrajiny z budovy radnice 

33. Zápis z jednání finančního výboru 

34. Zápisy z jednání kontrolního výboru 

35. Činnost rady města v samostatné působnosti  

36. 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 starostky, s možností nahlédnout do usnesení rady a zastupitelstva města 
 
 

                                                      Vyvěšeno:   14. února 2023      Sňato: 
 

 


