
USNESENÍ
z patnáctého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 16.3.2017 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018 – 2020;  viz příloha č. 1 usnesení;

2. poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2017 Oblastní charitě Sobotka ve výši 65 000 Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí;

3.  poskytování  odměn  neuvolněným členům  zastupitelstva  v tabulkových  částkách  dle  vl.  nař.
č. 37/2003 Sb., v platném znění, včetně kumulace částek jednotlivých funkcí podle předneseného
návrhu a to od 1. 4.  2017 a nadále automaticky vždy v tabulkových částkách dle aktuálního
platného znění vl. nař. č. 37/2003 Sb., včetně kumulace částek jednotlivých funkcí;

4. odkoupení 1/6 spoluvl. podílu p.p.č. 2153/3, ostatní plocha a 1/6 spoluvl. podílu p.p.č. 2268/5,
ostatní plocha vše v k.ú. Sobotka od J........ R......., …....., Břevnov za cenu dle ZP č. 2214 ve výši
2 628,33 Kč; 1/6 spoluvl. podílu p.p.č. 2153/3, ostatní plocha a 1/6 spoluvl. podílu p.p.č. 2268/5,
ostatní plocha vše v k.ú. Sobotka od Ing. J... Ž........, …......., Strašnice, Praha za cenu dle ZP č.
2214 ve výši  2 628,33 Kč; 1/9 spoluvl. podílu p.p.č. 2153/3, ostatní plocha a 1/9 spoluvl. podílu
p.p.č. 2268/5, ostatní plocha vše v k.ú. Sobotka od Z..... H......, …........, Pražské Předměstí, Písek
za cenu dle ZP č. 2214 ve výši  1 752,22 Kč; 1/9 spoluvl. podílu p.p.č. 2153/3, ostatní plocha a
1/9  spoluvl.  podílu  p.p.č.  2268/5,  ostatní  plocha  vše  v  k.ú.  Sobotka  od  B.....  K.......,  …..,
Humpolec za cenu dle ZP č. 2214 ve výši  1 752,22 Kč; 1/9 spoluvl. podílu p.p.č. 2153/3, ostatní
plocha a 1/9 spoluvl. podílu p.p.č. 2268/5, ostatní plocha vše v k.ú. Sobotka od J.... P......., ….......,
Protivín za cenu dle ZP č. 2214 ve výši  1 752,22 Kč; 1/3 spoluvl. podílu p.p.č. 2153/3, ostatní
plocha a 1/3 spoluvl.  podílu p.p.č. 2268/5,  ostatní plocha vše v k.ú. Sobotka od A....  N........,
…......., Ústí nad Labem za cenu dle ZP č. 2214 ve výši  5 256,67 Kč s tím, že náklady koupě
ponese město Sobotka;

5. vnitřní směrnici č. 1/2017 pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 

1.  rezignaci  paní  Barbory  Špicarové  Staškové  na  funkci  člena  Rady  města  Sobotky  ke  dni
15. 3. 2017;

2. zápis z jednání finančního výboru ze dne  9. 3. 2017.

III. Zastupitelstvem byl zvolen členem rady: Mgr. Zdeňka Badová.

IV. Zastupitelstvo neschválilo: 

1. ponechání výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva v dosavadních částkách.



V. Zastupitelstvo deleguje: 

1. ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako zástupce
města Bc. Jana Janatku, náhradníka Mgr. Zdeňku Badovou,  na valnou hromadu společnosti VOS
a.s. Jičín, konanou dne 7. června 2017 a pověřuje ho účastí, zastupováním a hlasováním na této
23. řádné valné hromadě.

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


