
USNESENÍ
z dvacátého šestého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 2.10.2014 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1.  rozpočtové  opatření  č.  10/2014/Z  -  úprava  rozpočtu  k  2.10.2014  v  celkové  částce  úprav
3 846 723,- Kč v příjmové části a 5 642 723,- Kč ve  výdajové části, tedy upravený rozpočet na
straně  příjmů  v  celkové  částce  44  122  239,-  Kč  a  na  straně  výdajů  v  celkové  částce
51 098 239,- Kč; viz příloha č.1 usnesení;

2. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, OZV č. 3/2014, kterou se zrušuje OZV č. 2/1992, o stanovení výše
koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a OZV č. 3/2005, o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj, ve znění OZV č. 2/2010;

3. prodej části p.p.č. 2404, rozdělenou GP č.1002-193/2014 a nově označenou jako p.p.č. 2404/2,
ostatní plocha, o výměře 79 m2 v k.ú. Sobotka, manž. R..... a L....... P......., Sobotka,  za cenu dle
znaleckého posudku + náklady spojené s prodejem;

4. prodej části p.p.č. 2404, rozdělenou GP č. 1003-194/2014 a nově označenou jako p.p.č. 2404/4,
ostatní plocha, o výměře 39 m2 v k.ú. Sobotka, pí R..... P......, Sobotka,  za cenu dle  znaleckého
posudku + náklady spojené s prodejem;

5. zastupitelstvo schválilo prodej části p.p.č. 2404 a části p.p.č. 2405 oddělené GP č. 1003-194/2014
a nově označené jako p.p.č. 2404/5, ostatní plocha, o výměře 107 m2 v k.ú. Sobotka, manž. J..... a
J... S........., Sobotka,  za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s prodejem;

6. prodej  části p.p.č. 2405 oddělenou GP č. 1003-194/2014 a nově označenou jako p.p.č. 2405/2,
ostatní plocha, o výměře 36 m2 a části p.p.č. 2406 rozdělenou týmž GP a nově označenou jako
p.p.č. 2406/2, ostatní plocha, o výměře 4 m2 vše v k.ú. Sobotka, p. P.... S........, Sobotka,   za cenu
dle  znaleckého posudku + náklady spojené s prodejem;

7. dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 02.06.2014 mezi Městem Sobotka jako objednavatelem a
EMH stavební CZ s.r.o.,  Praha 8, Karlín, Pobřežní 95/74 jako zhotovitelem na akci „Snížení
energetické náročnosti MŠ Sobotka“;

8.  dodatek č.  5 ke smlouvě o sdružení finančních prostředků o provozování  s následnou koupí
ze dne 31.5.2005 mezi Městem Sobotka a VOS, a.s., Jičín, Na Tobolce 428.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 17.9.2014.

............................................ ...............................................
                                                                                                          Stanislav Tlášek
............................................. starosta
      ověřovatelé zápisu             


