Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Dolní Bousov č. ZM 2/2015
ze dne 17. června 2015
1. ZM schvaluje závěrečný účet města za rok 2014 s výhradou – byly zjištěny chyby a
nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10,
odst.3 písm b) zák. č. 420/2004 Sb.). Příloha č. 1 zápisu.
Přijaté opatření k nápravě chyby zjištěné při přezkoumání hospodaření města za r.
2014: Účet 403 – transfery na pořízení dlouhodobého majetku – bude rozčleněn podle
závazné analytiky. Termín provedení opatření do 30. 6. 2015. Zpráva o provedeném
opatření bude zaslána odboru kontroly krajského úřadu Středočeského kraje do 2. 7.
2015.
2. ZM schvaluje účetní závěrku města za rok 2014
3. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 Celkové navýšení na straně příjmů o Kč
1 649 929,18,-, celkové navýšení na straně výdajů o Kč 5 725 125,-, financování
celkem Kč 4 075 195,82,-. Příloha č. 2 zápisu.
4. ZM schvaluje schvaluje prodej pozemků p.č.13/3, 475/21, a st. 21 v k.ú. Dolní
Bousov, zastavěné trafostanicemi distribuční soustavy, zaměřených geometrickými
plány na st.č. 1191, 1190 a 21/2 za cenu 750 Kč/m² společnosti ČEZ Distribuce,a.s.,
kupující uhradí náklady s prodejem spojené. Schvaluje zřízení věcného břemene
přístupu na uvedené pozemky k trafostanicím ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.
5. ZM schvaluje prodej části pozemku pozemku p.č.632 v k.ú. Vlčí Pole o výměře cca 40
m², za cenu 10 Kč/m². Přesná výměra bude stanovena oddělovacím GP, kupující
uhradí náklady spojené s prodejem pozemku.
6. Zastupitelstvo města Dolní Bousov v návaznosti na schválení poskytnutí dotace
Výborem Regionální rady regioonu soudržnosti Střední Čechy na projekt
„Modernizace místních komunikací ve městě Dolní Bousov – III. etapa“, reg. č.
CZ.1.15/1.1.00/5a.02037 schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
s Regionální radou soudržnosti Střední Čechy k tomuto projektu až do výše
5 891 546,35 Kč a schvaluje vyčlenění poněžní částky na financování realizace tohoto
projektu až do výše 6 931 231,00 Kč, odpovídající celkovým způsobilým výdajům
projektu.
7. Zastupitelstvo města zvolilo finanční výbor v tomto složení: přededa výboru Ing.
František Klíma, členové Vladimíra Boučková a Jiří Javůrek.
8. ZM neschvaluje vydání obecně závazné vyhlášky u úplném zákazu provozování
některých sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Dolní
Bousov.
9. ZM neschvaluje vydání obecně závazné vyhlášky zakazující používání sekaček,
křovinořezů, motorovych pil, cirkulárek apod. o nedělích a státních svátcích. Ukládá
starostovi města a tajemníkovi MěÚ prověřit možnosti omezení provozní doby
restaurace U sv. Kateřiny max. do 02:00 hodin. Buď dohodou, případně příslušnou
OZV.
10. ZM schvaluje ponechání prodejní ceny stavebních pozemků v současné výši 750
Kč/m² do konce r. 2015.

