Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Dolní Bousov č. ZM 2/2017 ze dne
7. 6. 2017
1. ZM schvaluje závěrečný účet města za rok 2016 s výhradou, neboť byly zjištěny
chyby a nedostatky dle §10 odst.3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. Chyba týkající
se vyčleněného analytického účtu pozemků zatížených zástavním právem byla
napravena vnitřním dokladem č. 17-009-00032 k 31.3.2017. Chyba týkající se odměny
uvolněnému členu zastupitelstva byla napravena vnitřním dokladem č. 17-800-01133
k 5.4.2017. Náprava pochybení při opožděném zveřejnění smlouvy s dodavatelem na
profilu zadavatele byla zajištěna systémovým opatřením přijatým na zasedání ZM
1/2017 dne 29.3.2017. Zpráva o odstranění chyb bude zaslána odboru kontroly
krajského úřadu Středočeského kraje do 22.6.2017.
2. ZM schvaluje účetní závěrku města za rok 2016.
3. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017. Celkové navýšení příjmů o 1 470 000
Kč, celkové navýšení výdajů o 1 470 000 Kč.
4. ZM schvaluje prodej pozemku p.č.24/13 k.ú. Horní Bousov, žadatel Vasil Medvid,
bytem Horní Bousov 78. Kupní cena 400 Kč/m², kupující dále uhradí náklady spojené
s prodejem: sepsání kupní smlouvy, pořízení GP vklad do KN.
5. ZM schvaluje nabytí části pozemku p.č. 185/6 k.ú. Dolní Bousov do vlastnictví města.
Přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem, kupní cena bude
stanovena znaleckým posudkem.
6. ZM bere na vědomí žádost Marka Bulíře o koupi pozemku p.č. 1030/11 k.ú. Dolní
Bousov. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce 29. 5. 2017. Prodej může být
schválen po uplynutí stanovené zákonné lhůty.
7. ZM bere na vědomí žádost Elišky Marešové o koupi části pozemku p.č.37/6 k.ú. Vlčí
Pole, navazující na pozemek p.č.532/3 ve vlastnictví žadatelky. Záměr prodeje byl
vyvěšen na úřední desce 25. 5. 2017. Prodej může být schválen po uplynutí stanovené
zákonné lhůty.
8. ZM schvaluje nabytí pozemků p.č. 910/1 a 909 vše k.ú. Dolní Bousov od vlastníka
Jana Schwehma do vlastnictví města Dolní Bousov. Cena k jednání 200 Kč/m².
9. ZM schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve výši 150 000 Kč na
pořádání kulturní akce Bousovfest 2017.
10. ZM schvaluje uzavření zástavní smlouvy s Hypoteční bankou Praha, Radlická
333/150. Předmětem zástavy je pozemek p.č.475/221 o výměře 1287 m² - orná půda
v obci a k.ú. Dolní Bousov, zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav.

