Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Dolní Bousov č. ZM 5/2015
ze dne 16. prosince 2015
1. ZM schvaluje Rozpočet města na rok 2016 jako rozpočet přebytkový. Celkové
příjmy 31 753 tisíc Kč, celkové výdaje 31 753 tisíc Kč.
2. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 a důvodovou zprávu k tomuto RO. Snížení
rozpočtu na straně příjmů o 144 935,30 Kč, snížení rozpočtu na straně výdajů o
144 935,30 Kč.
3. ZM schvaluje poskytnutí dotace sdružení ProBousov o.s., na Projekt primární prevence,
název projektu „Čtenářský klub pro děti“, téma projektu kvalitní nízkoprahová aktivita
pro děti 1. stupně ZŠ, ve výši 25 500 Kč pro rok 2016.
4. ZM souhlasí s nabytím pozemku p..č.42/1 k.ú. Dolní Bousov do vlastnictví města Dolní
Bousov, schvaluje uzavření smlouvy se Státním pozemkovým úřadem.
5. ZM souhlasí s nabytím pozemku pč. 402/2 k.ú. Dolní Bousov do vlastnictví města Dolní
Bousov, schvaluje uzavření smlouvy se Stáním pozemkovým úřadem.
6. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.1780 k.ú. Dolní Bousov panu Dominiku
Olbrichovi. Kupní cena 200 Kč/m² + DPH. Výměra bude stanovena geometrickým
plánem. Kupující uhradí náklady pořízení GP a další náklady spojené s převodem
pozemku.
7. ZM schvaluje prodej části pozemků p.č. 24/2, 24/3, 14/16, 16/46 vše k.ú.Dolní Bousov
manželům Janovi a Pavle Jihlavcovým. Kupní cena 200 Kč/m² + DPH. Výměra bude
stanovena geometrickým plánem s ohledem na zachování ochranného pásma kanalizační
stoky a přípojky kanalizace a vody k domu čp. 323 manželů Kobrlových. Kupující uhradí
náklady pořízení GP a další náklady spojené s převodem pozemku.
8. ZM schvaluje úplné znění Zřizovací listiny Základní školy T.G. Masaryka a Mateřské
školy Dolní Bousov schválené usnesením ZM č. 3/2002, ve znění doplňků schválených
usnesením ZM 3/2005, ZM 2/2007, ZM 6/2010 a doplňků schválených dnešním
zasedáním ZM.
9. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní Smlouvy o spolupráci obcí při zajištění požární
ochrany v obci Domousnice Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Dolní Bousov.
10. ZM bere na vědomí informace podané starostou, místostarostou a členkou Českého svazu
ochránců přírody Klenice pí. Bartkovou.

