Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Dolní Bousov č. ZM 1/2017 ze dne
29. 3. 2017
1. ZM bere na vědomí závěry z diskuse ve věci dopisu ing. Konopkové k řešení
problematiky náhonu Bechov, ukládá MěÚ prověřit:
- údajný příslib pronájmu náhonu v r. 2001
- legálnost stavby mostků přes náhon, případně stavby legalizovat
- zajistit vyčištění zbývajícího úseku náhonu
- město se bude podílet na nákladech geodetickém zaměřrní hranic náhonu a pozemku
p.č. 217/1
- kácení stromů na břehu náhonu.
2. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 a důvodovou zprávu k RO. Celkové
navýšení příjmů o Kč 2 941 450,-, celkové navýšení výdajů o Kč 2 941 450,-.
3. ZM schvaluje Příspěvek od zřizovatele na rok 2017 a Plán nákladů a výnosů
příspěvkové organizace Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov
na r. 2017.
4. ZM schvaluje Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti města na rok 2017.
5. ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 75/5 o výměře 587 m² a 75/12 o výměře 175 m² v
k.ú. Vlčí Pole ve vlastnictví města Dolní Bousov, za pozemek p.č.75/2 o výměře 2127
m² k.ú. Vlčí Pole ve vlastnictví Miloslava a Marie Stehlíčkových. Rozdíl výměr bude
řešen finančním vyrovnáním ve výši 100 Kč/m².
6. ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 635/1 k.ú. Horní Bousov o výměře 13320 m² ve
vlastnictví města Dolní Bousov, za pozemek p.č.240/1 k.ú. Bechov o výměře 7387 m²
ve vlastnictví ing. Roberta Olbricha. Rozdíl výměr bude řešen finančním vyrovnáním
ve výši 30 Kč/m².
7. ZM zvolilo Lubomíra Homolku, bytem Zahradní 540, 294 04 Dolní Bousov do funkce
přísedícího Okresního soudu v Mladé Boleslavi na období 2017 – 2021.
8. ZM bere na vědomí zprávu starosty a nápravě chyby zjištěné auditem hospodaření
města za r. 2016 pomocí systémového opatření při aplikaci zák.č. 137/2006 Sb.
9. ZM pověřuje starostu města jednáním o možném odkoupení bývalé správní budovy
cukrovaru, v současné době majetek PROCLIMA Dolní Bousov v konkurzu.
Ad 10)
Starosta města ukončil zasedání v 19:15 hodin
Zapsal Pavel Kula, tajemník MěÚ

