
USNESENÍ
z pátého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 18.6.2015 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1. realizaci obnovy skulptury v r. 2015;

2. rozpočtové opatření č. 6/2015/Z - úprava rozpočtu k 18.6.2015 v celkové částce úprav  6 213
000,- Kč ve  výdajové části, tedy upravený rozpočet na straně příjmů v celkové částce 43 200
604,- Kč a na straně výdajů v celkové částce 50 751 604,- Kč; viz příloha č.1 usnesení;

3. poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2015 pro žadatele:

1. P... P........, Sobotka, na výměnu střešní krytiny domu v Sobotce, ve výši 35 000,- Kč;

2. J........ M......, Praha 12 – Modřany, na výměnu střešní krytiny domu v Sobotce,  ve výši 50
000,- Kč a opravu fasády domu  v Sobotce, ve výši 20 000,- Kč;

3. M....... Š......, Sobotka, na výměnu střešní krytiny, okapů domu v Sobotce,  ve výši 50 000,- Kč
a opravu fasády domu v Sobotce, ve výši 20 000,- Kč;

4. K..... H......., Praha  9 – Letňany, na výměnu střešní krytiny domu v Sobotce,  ve výši 50 000,-
Kč a opravu fasády domu v Sobotce, ve výši 20 000,- Kč;

5. H..... K.........,, Polevsko, na výměnu střešní krytiny domu v Sobotce,  ve výši 25 000,- Kč a
opravu fasády domu  v Sobotce, ve výši 10 000,- Kč;

s podmínkou dodržení postupů daných stavebním zákonem a platnými Pravidly pro tvorbu a
používání FRB;

4. dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce mezi Městem Sobotka jako věřitelem a Spolkem Bendl o.s.,
Jičínská  420,  507  43  Sobotka,  IČO  60116757,  jako  dlužníkem,  na  předběžné  financování
rekonstrukce a modernizace MC Ťapík, jehož předmětem je prodloužení termínu splatnosti do 31.
8. 2015;

5. udělení Ceny města Sobotky panu Jiřímu Žáčkovi za dlouholetou spolupráci v oblasti kultury.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1. zápis z jednání finančního výboru ze dne  10.6.2015.

2. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne  18.5.2015.

............................................ ...............................................
              Ing. Lubor Jenček – starosta

.............................................                                                                    
 ověřovatelé zápisu             


