Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Dolní Bousov č. 2/2018
ze dne 6. 6. 2018
1. ZM schvaluje Závěrečný účet města Dolní Bousov za rok 2017 s výhradou. Byly
zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10
písn. b) a c) zák. č. 42/2004 Sb:
Ocenění pozemků určených k ptodeji reálnou hodnotou nebylo provedeno v okamžiku
rozhodnutí o záměru prodeje – bylo napraveno systémovým opatřením, chybné účtování
dohadné položky transferu bylo napraveno vnitřním dokladem č. 1800900004 k 10. 1. 2018.
Nedostatky – skutečné stavy majetku, které nebyly zaznamenány v inventurních soupisech u
účtů s nulovým zůstatkem byly napraveny. Skutečné stavy v inventurních soupisech účtů 037
a 407 budou napraveny v termínu řádné inventury k 31. 12. 2018.
2. ZM schvaluje účetní závěrku města Dolní Bousov za rok 2017.
3. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018. Navýšení příjmů celkem o Kč
15 829 000,-. Nyvýšení výdajů celkem o Kč 15 374 000,-. Finacování položka 8115 –
navýšení o Kč 374 000,-.
4. ZM souhlasí s požadavkem města uplatněným u ÚZSVM na užívání pozemku p.č.
1290/2 k.ú. Dolní Bousov, souhlasí s možným nabytím pozemku do vlastnictví města.
5. ZM schvaluje odkoupení části pozemku p.č.227 k.ú. Dolní Bousov od Ing. Jiřího
Říhy. Cena 250 Kč/m², přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem.
Náklady spojené s pořízením GP a další náklady spojené s prodejem hradí nabyvatel.
6. ZM souhlasí s nabytím pozemku p.č.1302/1 k.ú. Dolní Bousov o výměře 3505 m².
Náklady spojené s pořízením kupní smlouvy a úhradou správního poplatku hradí
kupující.
7. ZM neschvaluje prodej pozemku p.č.67/3 k.ú. Vlčí Pole.
8. ZM schvaluje směnu části pozemku p.č.612. k. ú. Vlčí Pole ve vlastnictví města Dolní
Bousov, za část poz.p.č.207 ve vlastnictví Hynka Bulíře. Náklady spojené se
zpracováním GP, kupní smlouvy a návrhu na vklad hradí p. Hynek Bulíř.
9. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.35/4 k.ú. Vlčí Pole paní Jitce Váchové.
Výměra bude stanovena geometrickým plánem. Cena 200 Kč/m². Kupující uhradí
náklady spojené se zpracováním GP, kupní smlouvy a návrhu na vklad.
10. ZM souhlasí s nabytím pozemku p.č.263/47 k.ú. Dolní Bousov do vlastnictví města.
Cena 100 Kč/m², náklady pořízení GP, vypracování kupní smlouvy a návrh na vklad
hradí město.
11. ZM schvaluje prodej pozemku části p.č.166/78 k.ú. Bechov manželům Pavlu Luxovi
a Daniele Luxové, bytem Bechov 43. Cena 200 Kč/m² bude uhrazena ve dvou
splátkách, první splátka ve výši 55 000 Kč při podpisu kupní smlouvy + náklady
pořízení GP a vypracování kupní smlouvy, zbylou částku do 31. 5. 2019.
12. ZM schvaluje nabytí pozemku p.č. 186/6 k.ú. Dolní Bousov o výměře 2 m². Cena 200
Kč/m², náklady spojené s převodem pozemku uhradí město.
13. ZM nesouhlasí s nabídkou insolvenčního správce Záveská a spol., v.o.s. na odprodej
pozemků p.č.60/1 a 60/4 k.ú. Dolní Bousov.
14. ZM souhlasí s bezúplaným převodem nemovitosti čp. 60 Josefské náměstí Dolní

Bousov, vlastník Vlastenecko-dobročinná sdružená Obec Baráčníků pro Dolní Bousov
a okolí, do vlastnictví města Dolní Bousov.
15. ZM schvaluje vzdání se předkupmího práva k pozemkům p.č.475/169 a st.p.1095.
Pozemky byly využity v souladu s kupními smlouvami uzavřenými s žadateli.
16. ZM nesouhlasí s cenou 250 Kč/m² za převod p.p.č.1030/1 k.ú. Dolní Bousov do vlastnictví
města dle nabídky Biskupství Litoměřice, farnost Dolní Bousov, souhlasí s nabytím
pozemku za cenu obvyklou tj. 200 Kč/m².
17. ZM stanovuje, ve smyslu § 68 a § 69 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva města pro volební období 2018 – 2022
na patnáct.
18. ZM bere na vědomí diskusní příspěvek p. Olbricha.

