Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Dolní Bousov č. 1/2018
ze dne 15. 3. 2018
1. ZM schvaluje prodej areálu po armádě ČR s podmínkami specifikovanými ve
zveřejněném záměru prodeje panu Martinu Pitrovi, bytem Rohatsko 18, 294 04 Dolní
Bousov, za cenu 12 milionů Kč splatných při podpisu kupní smlouvy.
2. ZM schvaluje vzdání se předkupního práva města Dolní Bousov k pozemkům
p..č.475/189 (Dana Skejková), 475/188 a 475/235 (Radka Buchtíková), 475/62 (Jan
Demel). Pozemky byly využity v souladu s kupními smlouvami uzavřenými s žadateli.
3. ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č.1267/2 k.ú. Dolní Bousov do
vlastnictvví města, bezúplatný převod pozemku p.č.1267/1 k. ú. Dolní Bousov do
vlastnictví města s omezujícími podmínkami na 15 let.
4. ZM schvaluje nabytí pozemku p.č. 185/6 k.ú. Dolní Bousov o výměře 174 m² za cenu
400 Kč/m² do vlastnictví města.
5. ZM schvaluje revokaci usnesení ZM 3/2017 bod 6. takto: Schválení prodeje pozemku
p.č.1013/9 k.ú. Dolní Bousov Vladimíru Brzobohatému za cenu 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, se ruší.
6. ZM schvaluje prodej pozemku p.č.1013/9 o výměře 1095 m² k.ú. Dolní Bousov Pavlu
Svobodovi, Na Koutě 200, Dolní Bousov. ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1013/10
o výměře 1086 m² k.ú. Dolní Bousov Tereze Pechánkové, V Končinách 679 a Pavlu
Vackoví, Josefské náměstí 55, Dolní Bousov. Cena obou uvedených pozemků 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 schvaluje zanesení pozemku p.č.185 k.ú. Vlčí Pole do Územního plánu města
Dolní Bousov pro výstavbu RD.
8. ZM schvaluje: a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) zahájení
výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „R o z š í ř e n í
k a p a c i t y M Š v D o l n í m B o u s o v ě “; b) pro toto výběrové řízení základní
hodnotící kritérium- nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH.
II. souhlasí
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka hodnotící komise ve
složení: Miroslav Boček, starosta, Pavel Kula, tajemník, Ing. Martin Jonáš, TDI,
náhradník komise Ing. Josef Bárta, která plní funkci komise pro otevírání obálek
b) s uzavřením příkazní smlouvy dle § 2430 Občanského zákoníku se společností Ing.
Josef Bárta - veřejné zakázky s.r.o. za podmínek v ní uvedených na zabezpečení
organizace průběhu tohoto výběrového řízení s tím, že tato pověřená osoba posuzuje
kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před

uzavřením smlouvy.
II. pověřuje
starostu města či v jeho nepřítomnosti místostarostu města k odsouhlasení pověřenou
osobou zadavatele navržených zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení, ke
stanovení okruhu vyzvaných dodavatelů k podání nabídky a ke všem úkonům
v průběhu zadávacího řízení jako zadavatele veřejné zakázky vyjma rozhodnutí o
výběru dodavatele či zrušení výběrového řízení.
9. ZM schvaluje nabytí pozemku p.č. 1290/1 k.ú. Dolní Bousov o výměře 10 923 m² do
vlastnictví města za cenu 500 Kč/m².
ZM souhlasí se zahrnutím pozemku p.č. 1290/1 k.ú. Dolní Bousov o výměře 10 923
m² do změny Územního plánu.
10. Město Dolní Bousov disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků na
spolufinancování projektu „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení“ v rámci získané dotace ze Státního programu na podporu úspor energie pro
rok 2018 - Program EFEKT výzva č. 2/2018.

