
USNESENÍ
ze šestnáctého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 18. 5. 2017 v 18.00 hod. v Městském divadle v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1.  rozhodnutí  jediného  společníka  v  působnosti  valné  hromady  obchodní  společnosti  Služby
Sobotka s.r.o.,  v likvidaci,  IČ 25963554, se  sídlem Březenská 244,  507 43 Sobotka,  spisová
značka C 17861 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové podle zákona č. 90/2012 Sb., zákon
o obchodních společnostech a družstev, takto:

1) Schvaluji účetní závěrku společnosti Služby Sobotka s.r.o., v likvidaci
- za období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 – ztráta ve výši 1.000 Kč
- za období od 01. 01. 2017 do 18. 05. 2017 – ztráta ve výši 26.864,80 Kč
Společnost v průběhu likvidace nevykonávala žádnou činnost a likvidátor činil pouze úkony
k ukončení likvidace.

2) Schvaluji konečnou zprávu o průběhu likvidace, kterou dne 18. 05. 2017 předložil likvidátor
společnosti Bc. Petr Vítek.

3) Schvaluji,  aby jedinému společníkovi byl po zaplacení srážkové daně ve výši 6.767,00 Kč
vyplacen likvidační zůstatek v celkové výši 238.519,27 Kč na účet č.: 9005-3821541/0100.

4) Schvaluji, aby likvidátor po obdržení souhlasu správce daně s výmazem daňového subjektu
z obchodního rejstříku podal bez zbytečného odkladu návrh na výmaz obchodní společnosti
Služby Sobotka s.r.o., v likvidaci;

2.  celoroční  hospodaření  města  a  závěrečný účet  města  za  rok 2016 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2016 a dalších příloh, které jsou jeho nedílnou součástí, a
to bez výhrad;

3. účetní závěrku města Sobotka za rok 2016;

4.  rozpočtové  opatření  č.  5/2017/Z  -  úprava  rozpočtu  k  18.  5.  2017  v  celkové  částce  úprav
2 060 000,- Kč ve výdajové části a úpravy na straně financování v částce 2 060 000,- Kč, tedy
upravený rozpočet na straně příjmů v celkové částce 46 639 107,- Kč,  na straně výdajů v celkové
částce 63 215 107,- Kč a financování v celkové částce 16 576 000,- Kč; viz. příloha č. 1 usnesení;

5.  Dohodu o vypořádání  nákladů části  stavby „Sobotka – Osek:  kanalizace a ČOV – 4.  etapa,
SO- 107 Kanalizační stoka „C“ - ul. Na Celné“ mezi Městem Sobotka a VOS, a.s.. Na Tobolce
428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín;

6. poskytnutí programové dotace na úhradu veřejné části kanalizační přípojky ve výši 63 435,- Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  dotace z rozpočtu města s V....  R.......,  Sobotka,
….......... 

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 

1. zápis z jednání finančního výboru ze dne  3. 5. 2017;

2. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne  11. 5. 2017.



III. Zastupitelstvo nepřijalo návrh:

1. neschválit nabytí vlastnického práva k části p.p.č. 2268/1 o výměře cca 73 m2, v k.ú. Sobotka,
vydržením v dobré víře,  že pozemek patří  k nemovitosti  č.p.  375 na st.p.č.  206, ve prospěch
pí B..... A........

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


