
M Ě S T O   S O B O T K A 

Městský úřad Sobotka
Boleslavská 440, 507 43  Sobotka

E-mail: urad@sobotka.cz, tel. 493 544 381, ID schránky: p2wbqb6

č.j.: MUSO 3135/2019/VS/101.1/A10

USNESENÍ
ze sedmého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 24. 9. 2019 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1. rozpočtové opatření č. 14/2019/Z - úprava rozpočtu k 24. 9. 2019, kde se na straně výdajů pře-
souvá částka 3 mil. Kč z par. 3613 na par. 3412, tedy upravený rozpočet na straně příjmů v cel-
kové částce 66 449 819,- Kč, na straně výdajů v celkové částce 91 111 576,- Kč a financování
v celkové částce 24 661 757,- Kč;  viz. příloha č. 2 usnesení;

2. s účinností od 1. 10. 2019 Ing. Janu Tomsovi stanovení výše odměny NČZ v souladu s usnesením
ZM ze dne 13. 12. 2018 bod I odst.3;

3.  bezúplatný převod p.p.č. 2492/2 v k.ú. Sobotka od ČR - ÚZSVM do majetku města Sobotka;

4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2019 v rámci Programu regenerace MPR a zón
ve výši 88 tis. Kč mezi Městem Sobotka jako poskytovatelem a Ing. M...... a A.....H........i, bytem
Š...........,  511 01 Turnov,  na  zvýšené  náklady  spojené  se  sanací  podezdívky  (západní  roh)  a
dalších souvisejících prací  kulturní památky Venkovský dům č.p. ... ul. Novoměstská, Sobotka,
rejstříkové číslo …........., na st.p.č. …..v  k.ú. Sobotka, a to na základě souhrnného přehledu – žá-
dosti o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 20.3.2019 a usnesení Zastupitelstva města So-
botky č. I/10 ze dne 23. 5. 2019;

5. kupní smlouvu č. UZSVM/HJC/2882/2019-HJCM mezi ČR – ÚZSVM, IČO 69797111, jako pro-
dávajícím a Městem Sobotka, jako kupujícím,  na odkoupení 5/6 spoluvl. podílu p.p.č. 1122/1,
ostatní plocha  v k.ú. Sobotka, za cenu ve výši 80 000,- Kč s tím, že náklady koupě ponese město
Sobotka;

6.  pořízení  Změny  č.  1  Územního  plánu  Sobotka  zkráceným postupem dle  ust.  §  55a  zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v rozsahu dle předloženého návrhu; viz. příloha č. 3 usnesení;

7. v souladu s ust. § 47 odst. 1 stavebního zákona starostu města Ing. Lubora Jenčka jako určeného
zastupitele, který bude s pořizovatelem spolupracovat při pořizování Změny č. 1 Územního plánu
Sobotka;

8.  v souladu s ust. § 6 odst. 2 stavebního zákona, aby práci pořizovatele Změny č. 1 Územního
plánu Sobotka vykonávala Ing. arch. Iva Lánská, která splňuje kvalifikační požadavky pro výkon
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územně plánovací činnosti dle ust. § 24 odst. 2 a odst. 3 písm. a);

9. podání žádosti o dotaci do IROP v rámci 13. výzvy OPS pro Český ráj – IROP – Vzdělávání 3,
na vybudování venkovní učebny, vybavení odborných učeben a obnovu ICT základní školy So-
botka a předfinancování této akce v příštím roce.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 22. 8. 2019;

2. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne  4. 9. 2019;

3.  rezignaci Mgr. Zdeňky Badové na funkci předsedkyně kontrolního výboru.

III. Zastupitelstvem byly zvoleny:

1.  předsedkyní finančního výboru Mgr. Zdeňka Badová;

2.  předsedkyní kontrolního výboru Marta Kunstová.

...............................................      ……………………………….     ……………………………
   Jana Sedmidubská                          Bc. Luboš Patka          Ing. Lubor Jenček
  ověřovatelka zápisu                        ověřovatel zápisu                     starosta města Sobotka


