Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Dolní Bousov č. ZM 3/2017 ze dne
6. 9. 2017
1. ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 475/309; 475/281; 475/313; 1780 vše k.ú. Dolní
Bousov v lokalitě Kaliště, vlastníkům přilehlých nemovitostí. Cena 200 Kč/ m²,
kupující dále uhradí náklady na pořízení GP, vypracování kupních smluv a návrh na
vklad do KN.
2. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1769/2 a 1792/5 k.ú. Dolní Bousov Františku
Borovičkovi. Kupní cena 200 Kč/m², kupující uhradí náklady pořízení oddělovacího
GP a další náklady s prodejem spojené, sepsání KS a návrh na vklad do KN.
3. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 37/6 k.ú. Vlčí Pole Elišce Marešové. Kupní
cena 200 Kč/m², kupující uhradí náklady pořízení oddělovacího GP a další náklady
s prodejem spojené, sepsání KS a návrh na vklad do KN.
4. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.263/21 k.ú. Dolní Bousov paní Zdence
Kubíkové, Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Mladá Boleslav a schvaluje
směnu části p.č. 263/21 za část pozemku st.p.č. 295 s Vladimírem Slavíčkem. Přesné
výměry prodávaných částí pozemku stanoví GP. Cena 200 Kč/m², kupující se budou
podílet na nákladech pořízení GP, sepsaní KS a vkladu do KN.
5. ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 409/22 k.ú. Dolní Bousovo výměře 20 m² paní
Blance Tůmové. Cena 100 Kč/m², kupující uhradí náklady vypracování kupní
smlouvy a vkladu do KN.
6. ZM schvaluje prodej pozemku p.č.1013/9 k.ú. Dolní Bousov Vladimíru
Brzobohatému. Cena 500 Kč/m² + DPH, kupující uhradí 50 % nákladů na pořízení
projektové dokumentace splaškové kanalizace a vodovodu , 50 % nákladů vybudování
těchto přípojek, dále uhradí náklady na sepsání KS a vklad do KN.
7. ZM nesouhlasí s prodejem pozemku p.č.1030/11 z důvodu připravované změny
územního plánu města.
8. ZM souhlasí s návrhem na tyto změny územního plánu města: - pozemek p.č. 308/2
k.ú. Bechov, výměra 1864 m² trvalý travní porost začlenit do zóny BV- bydlení
v rodinných domech venkovské, návrh předkládá Marie Stehlíková, Kolomuty 52, 293
01 Mladá Boleslav, vlastník pozemku
- pozemek p.č. 1217/2 k.ú. Dolní Bousov, výměra 2112 m² ostatní plocha, pozemek
p.č.127/6 k.ú. Dolní Bousov, výměra 883 m², ostatní plocha, začlenit do zóny BI –
bydlení v rodinných domech městské a příměstské, návrh předkládá Petr Novák,
Tovární 292 Dolní Bousov, vlastník pozemků
- pozemek p.č.228/12 k.ú. Bechov, výměra 705 m², orná půda začlenit do zóby BV –
bydlení venkovské, návrh předkládá Zdeněk Šťastný, Občanská 531 Rychnov u
Jablonce nad Nisou
- pozemek p.č. 112/1 k.ú. Vlčí Pole, výměra 1480 m², zahrada začlenit do zóny BV bydlení v rodinných domech venkovské, návrh předkládá Milan Blažek Vlčí Pole 8,
294 04 Dolní Bousov, vlastník pozemku
- pozemek p..č. 1027/3 orná půda, pozemek p.č. 1027/1, oboje k.ú. Dolní Bousov,

pozemky jsou v platném územním plánu zahrnuty zčásti do zóny BI, zčásti do zóny
OS (ochranné pásmo venkovního vedení VN). Do zóny BI zahrnout (dle výsledku
jednání s ČEZ o přeložce vedení), část uvedených pozemků zahrnutých do
zóny
OS, navrhovatel město Dolní Bousov
- pozemek p.č.1030/11 k.ú. Dolní Bousov, výměra 1433 m² zahrada, zahrnout do zóny
BI- bydlení v rodinných domech městské a příměstské, návrh předkládá město Dolní
Bousov
- části pozemků p..č. 911/2, vlastník ČR- SPÚ, p.č. 911/1 vlastník Václav Rulc,
Sobotka, p.č. 910/1, vlastník město Dolní Bousov vše k.ú. Dolní Bousov, části těchto
pozemků vyjmout v platném ÚP ze zóny PV, ZS, část pozemku 911/2 přilehlou
k pozemk p.č. 911/1 zahrnout do veřejně prospěšných staveb (místní komunikace
propojení zóny BI K Šancím), zbytek zahrnout do PV, ZS, návrh předkládá město
Dolní Bousov
- pozemky p.č. 475/284, 475/326, 475/309, 475/327, 475/281, 475/328, 475/329,
1780/4, 1780/5, 1780/6, 1780/7, 1780/8, 1780/9,1780/10, 1780/11, vše k.ú. Dolní
Bousov, vlastník město Dolní Bousov zahrnout do zóny ZS (pozemku budou
převedeny do vlastnictví fyzických osob – možnost oplocení), navrhovatel město
Dolní Bousov.
ZM ukládá místostarostovi projednání návrhu s pořizovatelem ÚP Magistrátem města
Mladá Boleslav oddělení územního plánování.
9. ZM schvaluje nabytí pozemků st. p.č. 243/1 se stavbou čp. 173 bydlení, 209/1, 209/2,
210/1, 210/2, 1294 vše k.ú. Dolní Bousov do vlastnictví města Dolní Bousov
získaných v elektronické dražbě na základě Usnesení soudního exekutora Mgr.
Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň. Příklep uvedených nemovitostibyl udělen za
podání ve výši 1 420 000 Kč.
10. ZM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s. v rámci jejího charitativního projektu „Obědy pro děti“ v celkové
výši 30 910 Kč.
11. Zastupitelstvo města Dolní Bousov souhlasí s podáním Žádosti o dotaci na akci
„Rozšíření kapacity MŠ v Dolním Bousově“ v rámci výzvy č. 4 – MAS Český ráj a
Střední Pojizeří – IROP – Dostupnost a kvalita infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení. Současně se město zavazuje k financování projektu v době realizace
a ke spolufinancování akce ne výši 5 % z celkových nákladů projektu.

