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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 20. schůze v roce 2020, 
konané v mimořádném termínu 8. září 2020 

 
Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
1071 ONI   23.04. 
125 ONI   23.04. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 

373 ONI   31.08. 
752 ONI   17.09. 
1033  OŠKaS  31.10. 
123 KKCR   31.12. 
1061 ONI   31.12. 

 

Trvalá usnesení č.:  
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

1376 MěP  kontroly v sídlišti Za Chlumem – injekční stříkačky 

1377 Taj. (OSVaZ)  kontroly bytů 

763  MTSB  kontrola technického stavu dopravního značení 

128 MěP  kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

 
 

I. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
1037  
Rozpočtové opatření č. 101/2020 - přesun finančních prostředků ve výši 14.000.000 Kč 
v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic na výkup pozemků v lokalitě 
Za Chlumem, jež jsou určeny k výstavbě rodinných domů. 
 
 
1038  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako kupujícím a  
  jako prodávajícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 

p. č. 1661/2 o výměře 4 881 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1661/4 o výměře 25 906 m2 
v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1663/3 o výměře 16 570 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 3038/3 
o výměře 24 059 m2 v k. ú. Bílina, za cenu smluvní ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem 14.283.200 
Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1039  
Uzavření smlouvy o advokátní úschově mezi městem Bílinou jako budoucím kupujícím 
a  jako budoucími prodávajícími 
advokátní kanceláří Kýčková Vondráček Partners, s. r .o., jako schovatel, kdy předmětem 
smlouvy je úschova částky 14.283.200 Kč za budoucí prodej pozemku p. č. 1661/2 o výměře 
4 881 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1661/4 o výměře 25 906 m2 v k. ú. Bílina, pozemku 
p. č. 1663/3 o výměře 16 570 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 3038/3 o výměře 24 059 m2 
v k. ú. Bílina. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


