Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Dolní Bousov
č. ZM 4/2016 konaného dne 14. 12. 2016
1. ZM chvaluje rozpočtové opatření č. 11/2016, celkové navýšení na straně příjmů o
9 063 000 Kč, celkové navýšení výdajů o 1 160 000 Kč.
2. ZM vymezuje radě města provádění rozpočtových opatření, jimiž dochází ke změnám
rozpočtu dle § 16 zák.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
provádění rozpočtových změn do výše 500 000 Kč u jednotlivých paragrafů rozpočtu.
3. ZM schvaluje rozpočet města na rok 2017 jako schodkový, celkové příjmy 41 280 000
Kč, celkové výdaje 44 700 000 Kč.
4. ZM schvaluje nabytí části pozemku p.č.2/6 k.ú. Vlčí Pole. Výměra bude stanovena
oddělovacím GP. Cena 100 Kč/m².
5. ZM schvaluje prodej části pozemku 37/6 k.ú. Včí Pole. Výměra bude stanovena
oddělovacím GP. Cena 200 Kč/m². Kupující uhradí náklady na pořízení GP a sepsání
kupní smlouvy.
6. ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 26/2 a 27 v k.ú. Horní Bousov. Cena 200 Kč/m²,
kupující uhradí náklady spojené s prodejem, sepsání KS a návrh na vklad do KN.
7. ZM schvaluje nabytí pozemků dotčených komunikací v místní části Horní Bousov,
p.p.č.62/17 a 788 k.ú. Horní Bousov za cenu 200 Kč/m², p.p.č.770/10 a 790 k.ú. Horní
Bousov za cenu 100 Kč/m².
8. ZM Dolní Bousov souhlasí s uzavřením „Dohody o úpravě práv a povinností mezi
vlastníky provozně souvisejících vodovodů“ s obcí Rohatsko.
9. ZM schvaluje spoluúčast města Dolní Bousov na financování Obecně prospěšné
společnosti pro Český ráj MAS Český ráj a Střední Pojizeří pro rok 2017 ve výši 4 Kč
na 1 obyvatele města.
10. ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace dotace z Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy z Programu 133510 – podpora materiálně technické základny
sportu - programové financování, na realizaci víceúčelového sportovního areálu Dolní
Bousov.
11. ZM schvaluje doplněk č. 2 Statutu sociálního fondu, kterým se mění odstavec 1.
článku II Tvorba fondu takto: „ Jednotným přídělem z rozpočtu města ve výši 250 000
Kč pro běžný rok“. Tento doplněk č. 2 Sociálního fondu je platný od 1. 1. 2017.
12. ZM navrhuje do funkce přísedícího Okresního soudu v Mladé Boleslavi pana
Lubomíra Homolku, bytem Zahradní 540, 294 04 Dolní Bousov.

