
USNESENÍ
z devátého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 14.4.2016 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1. poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení pro žadatele:

1.  M....  H......,  Sobotka,  modernizace  koupelny  a  WC  v  bytě  č.p.  691  v Sobotce,  ve  výši
40 000, Kč;

2. M.... B....., Sobotka, zřízení ekologického vytápění (plynový kotel) v domě č.p. 262 v Sobotce,
ve výši 100 000,- Kč;

3. J... J...,  Sobotka, modernizace koupelny a WC v bytě č.p. 201 v Sobotce, ve výši 50 000,- Kč; 

4.  R....  Z.......,,  Sobotka,  zřízení  ekologického  vytápění  v  domě  č.p.  523  v Sobotce,  ve  výši
100 000,- Kč;

5. J....... H....,  Sobotka, zřízení a napojení vrtané studny k domu č.p. 11 v Sobotce, Zajakury, ve
výši 100 000,- Kč;

6. P....P........, Sobotka, výměna střešní krytiny domu č.p. 1 v Sobotce, ve výši 35 000,- Kč;

7. J........ M......, Praha 12 – Modřany, výměnu střešní krytiny domu č.p. 1 v Sobotce,  ve výši
50 000,- Kč a opravu fasády domu č.p. 1 v Sobotce, ve výši 20 000,- Kč;

8.  M.......  Š.......,  Sobotka,  výměnu  střešní  krytiny,  okapů  domu  č.p.  1  v Sobotce,   ve  výši
50 000, Kč a opravu fasády domu č.p. 1 v Sobotce, ve výši 20 000,- Kč;

9. K.....  H.......,  Praha  9 – Letňany,  výměna střešní krytiny domu č.p.  1 v Sobotce,   ve výši
50 000,- Kč a opravu fasády domu č.p. 1 v Sobotce, ve výši 20 000,- Kč;

10. H..... K........., Polevsko, výměna střešní krytiny domu č.p. 1 v Sobotce,  ve výši 25 000,- Kč a
opravu fasády domu č.p. 1 v Sobotce, ve výši 10 000,- Kč;

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

2.  M......T......, Sobotka, prodloužení lhůty pro čerpání prostředků FRB schválených dne 28. 4. 2015
a s tím související odklad splátek vše o 1 rok;

3. ponechání výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva v dosavadních částkách;

4. vyslovit souhlas ve smyslu ust. § 188a odst. 2 stavebního zákona s  umístěním stavby rodinného
domu na pozemku p.č. 183/23 p.p.č. 183/22 v k.ú. Kdanice, stavebník p. M..... B...., Sobotka,
Trní;

5. směnu p.p.č. 833/8, ostatní plocha, o výměře 811 m2 v k.ú. Vesec u Sobotky, p.p.č. 438/43, orná
půda, o výměře 576 m2 v k.ú.  Nepřívěc a p.p.č.  853/4, orná půda,  o výměře 1723 m2 v k.ú.
Nepřívěc  dle znaleckého posudku č. 2168 v celkové ceně 43 740,-  Kč ,  ve vlastnictví Města
Sobotka  za  p.p.č.  2495/1,  vodní  plocha,  o  výměře  1578  m2,  p.p.č.  2495/2,   ostatní  plocha,
o výměře 75 m2,  p.p.č.  2494/2,  trvalý travní  porost,  o výměře 1116 m2,  vše k.ú Sobotka dle
znaleckého posudku č.  2169 v celkové ceně 123 740,-  Kč,  ve vlastnictví  obce  Libošovice  a
doplatek rozdílu ceny ve výši 80 000,- Kč;



6. odkoupení 1/12 spoluvl. podílu p.p.č. 1122/1, ostatní plocha a 1/12 spoluvl. podílu p.p.č. 1122/2,
orná půda vše v k.ú. Sobotka od Ing. O...... P........, T......., Praha 5 – Zbraslav a 1/12 spoluvl.
podílu p.p.č. 1122/1, ostatní plocha a 1/12 spoluvl. podílu p.p.č. 1122/2, orná půda vše  v k.ú.
Sobotka  od  pí  E...K.....,  T.......,  Praha  8  –  Kobylisy,  za  cenu  dle  ZP č.  2554-8/15  ve  výši
11 600, Kč pro každého z jmenovaných spoluvlastníků s tím, že náklady koupě ponese město
Sobotka;

7. poskytnutí příspěvků z rozpočtu města v roce 2016 dle předloženého návrhu, viz příloha č. 1
usnesení a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí;

8.   rozpočtové  opatření  č.  3/2016/Z  -  úpravu  rozpočtu  ke  14.4.2016 v  celkové  částce  úprav
580 000,- Kč na straně výdajů a financování, tedy upravený rozpočet na straně příjmů v celkové
částce 40 883 996,- Kč, na straně výdajů v celkové částce 46 423 996,-  Kč a financování v
celkové částce 5 540 000,- Kč, viz příloha č. 2 usnesení;

9. rozpočtový výhled na rok 2017 – 2019;  viz příloha č. 3 usnesení.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 

1. zápis z jednání finančního výboru ze dne  14. 4. 2016;

2.  zřízení tří tříd 1. ročníku v ZŠ Sobotka ve školním roce 2016-2017 s tím, že na platy mohou být
použity prostředky z příspěvku zřizovatele;

............................................ ...............................................
                                                                                                        Ing. Lubor Jenček 
.............................................                                                                    starosta
      ověřovatelé zápisu             


