
USNESENÍ
z dvacátého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 15.3.2018 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1. rozpočtové opatření č. 3/2018/Z - úprava rozpočtu k 15. 3. 2018, kde se pouze na straně výdajů
přesouvá  částka  500  tis.  Kč,  tedy  upravený  rozpočet  na  straně  příjmů  v celkové  částce
45 299 920,- Kč,  na straně výdajů v celkové částce 62 297 143,- Kč a financování v celkové
částce 16 997 223,- Kč; viz. příloha č. 1 usnesení;

2. poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2018 Oblastní charitě Sobotka ve výši 75 000 Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí;

3. finanční spoluúčast města na provedení obnovy kulturní památky - venkovského domu na adrese
Sobotka, Novoměstská čp. 78, rejstříkové číslo 22965/6-5356, ve výši 27 tis. Kč;

4.  peněžitá plnění pro nečleny zastupitelstva vykonávající fci člena výboru ve výši 400,- Kč za
zápis a pro předsedy komisí ve výši 700,- Kč za zápis;

5. poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení pro žadatele:

1. M........ H........, ….........., Sobotka, na výměnu oken u domu č.p. 157, ul. Turnovská, Sobotka,
ve výši  50 000,- Kč;

2. J........ J........, ….........., Sobotka, na rekonstrukci půdní vestavby a výměnu oken v domě č.p.
376, Sobotka,  ve výši 50 000,- Kč;

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

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1. zápisy z jednání finančního výboru ze dne 8.3.2018 a dne 14.3.2018;

2.  informace  o  riziku  navýšení  nákladů  města  na  odpadové  hospodářství  v  případě  prosazení
účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků,
nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a
jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství,  zastává názor, že nové nastavení odpadové
legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připravovaného
po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy a že
ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství a
vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily snahám
vystavujícím obce navýšení nákladů na odpadové hospodářství.  

III. Zastupitelstvo ukládá: 

1.  starostovi  a  místostarostovi  realizovat  kroky potřebné  k  získání  dotace  na  akci  Revitalizace
zámku Humprecht: 3. výzva pro MAS Český ráj a Střední Pojizeří – IROP – Záchrana kulturního
dědictví a současně nečinit další kroky za účelem realizace akce Revitalizace zámku Humprecht:
Výzva  č.  52  -  Revitalizace  vybraných  památek  II.  z  Integrovaného  regionálního  operačního
programu.



IV. 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 Bc. Luboše Patku,  na valnou hromadu společnosti VOS a.s.
Jičín, konanou dne 21. června 2018 a pověřuje ho účastí,  zastupováním a hlasováním na této
25. řádné valné hromadě.        

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


