Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Dolní Bousov
č. ZM 1/2016 konaného dne 23. 3. 2016
1. ZM schvaluje rozpočtový výhled města na r. 2016 – 2018. Příloha č. 1 usnesení
2. ZM schvaluje plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti města na rok 2016. Příloha
č. 2 usnesení.
3. ZM schvaluje příspěvek od zřizovatele na r. 2016 a plán nákladů a výnosů PO
Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov na r. 2016. Příloha č. 3
usnesení.
4. ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2016. Celkové navýšení příjmů o
13 062 587,03 Kč celkové navýšení výdajů o 13 062 587,03 Kč. Příloha č. 4 usnesení.
5. ZM schvaluje uzavření smlouvy směnné kterou město Dolní Bousov směňuje
pozemek p.č.1895/3 o výměře 16 m² a pozemek p.č.1770/2 o výměře 78 m², vše k.ú.
Dolní Bousov ve vlastnictví města Dolní Bousov, za pozemek p.č.1269/28 o
výměře161 m² k.ú. Dolní Bousov ve vlastnictví manželů Buriánkových. Rozdíl výměr
67 m² ve prospěch manželů Buriánkových bude vyrovnán částkou 13 400 Kč
uhrazenou na účet manželů Buriánkových.
6. ZM schvaluje uložení potrubí do pozemku p. č. 22. Schvaluje uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene ve prospěch VVISS Plzeň s.r.o.
7. ZM schvaluje prodej podílu 2/12 p.p.č. 475/118 k.ú. Dolní Bousov manželům
Nekolovým za cenu 200 Kč/m². Kupující dále uhradí náklady spojené s prodejem.
8. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.475/284 k.ú. Dolní Bousov manželům
Stejskalovým. Cena 200 Kč/m ², kupující dále uhradí náklady pořízení oddělovacího
GP a další náklady spojené s prodejem.
9. ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 47/18 k.ú. Bechov Josefu Veselému za kupní cenu
100 Kč/m² z důvodu věcného břemene uložení kabelového vedení. Prodeje sousedních
pozemků nabídnuté v rámci narovnání vlastnických vztahů budou realizovány za cenu
200 Kč/m².
10. ZM ukládá místostarostovi projednat výši doplatku rozdílu výměr při navržené směně
pozemků 75/5 k.ú. Vlčí Pole mezi městem Dolní Bousov a vlastníky poz.p.č. 75/2 k.ú.
Vlčí Pole.
11. ZM schvaluje prodej p.č. 600/11, 600/19, 600/20, 586/207, 586/206, 586/181 vše k.ú.
Horní Bousov o celkové výměře 33 560 m², společnosti Rybářství Chlumec nad
Cidlinou a.s. za cenu 30 Kč/m², kupující uhradí náklady spojené s prodejem.
12. ZM souhlasí s nabytím pozemků p.č. 263/1, 263/22, 911/2, 475/304, 510/36, 515/1,
510/43, 851/11, 851/12, 203/1, 42/1, 236/41 vše k.ú. Dolní Bousov do vlastnictví
města Dolní Bousov.
13. ZM souhlasí se zahájením jednání s vlastníky pozemků p.č. 911/1, 910/1, 909, 910/6,
910/7, 910/3, 910/5, 910/4, 910/2 vše k.ú. Dolní Bousov určených územním plánem
k výstavbě RD v lokalitě Zahrádky, jednáním pověřuje místostarostu.
14. ZM schvaluje cenu pozemků určených pro výstavbu RD v lokalitě Kaliště III. etapa ve

výši 850 Kč/m² + DPH.
15. ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce na
připojení budoucích nemovitostí v lokalitě Kaliště III. etapa k distribuční soustavě.
16. ZM souhlasí se stanoviskem Magistrátu města Mladá Boleslav ve věci návrhu na
pořízení změny územmního plánu k p.p.č.113 k.ú. Vlčí Pole a návrh zamítá.
17. ZM schvaluje Strategický plán rozvoje města na rok 2016 – 2021.
18. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dolní Bousova a obecně
závaznou vyhlášku č 2/2016 o poplatku za komunální odpad.
19. ZM schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace Dolní Bousov na r.
2016 – 2025.
20. ZM bere na vědomí informaci a výstavbě vnitropodnikové čerpací stanice nafty
v areálu společnosti Galafruit, stavba je v souladu s územním plánem.

