
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  1719/2019/VS/101.1/A10

USNESENÍ
z pátého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 23. 5. 2019 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2018 včetně zprávy o výsledku pře-

zkoumání hospodaření města za rok 2018 a dalších příloh, které jsou jeho nedílnou součástí, a to
bez výhrad;

2. účetní závěrku města Sobotka za rok 2018;
3. přijetí investičního úvěru ve výši 9 mil. Kč (devětmilionů Kč) na výstavbu kanalizace v ulici Bo-

leslavská a na výstavbu zpevněných ploch u Domu s pečovatelskou službou a uzavření smlouvy
o úvěru s Komerční bankou, a.s., IČO: 45317054;

4.  rozpočtové  opatření  č.  9/2019/Z  -  úprava  rozpočtu  k  23.  5.  2019  v  celkové  částce  úprav
9 280 000,- Kč na straně výdajů a na straně financování, tedy upravený rozpočet na straně příjmů
v celkové částce 66 424 425,- Kč, na straně výdajů v celkové částce 93 944 267,- Kč a na straně
financování v celkové částce 27 519 842,- Kč;  viz. příloha č. 1 usnesení;

5. poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení pro žadatele:
1. David Novotný, Novoměstská 95, Sobotka, na vybudování další bytové jednotky domu č.p. 95

v Sobotce, ve výši 180 tis. Kč a modernizaci dvou stávajících koupelen v domě č.p. 95 v So-
botce, ve výši 100 tis. Kč, tedy v celkové výši 280 tis. Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí
úvěru s  podmínkou dodržení  postupů daných stavebním zákonem a platnými pravidly pro
tvorbu a používání FRB.

6. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých ve-
řejných prostranstvích;

7. že dosavadní místostarosta Bc. Jan Janatka bude nadále s účinností od 1. 9. 2019 vykonávat funk-
ci místostarosty jako neuvolněný člen zastupitelstva;

8.  stanovení  poskytování  měsíčních  odměn  místostarostovi  za  výkon  funkce  s  účinností  od
1. 9. 2019 ve výši dle nař. vl. č. 318/2017 Sb,. vždy v platném znění;

9.  smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva na p.p.č. 2162/9, 2162/10 a 2276/7 v  k.ú.
Sobotka mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o., IČO 70994234, jako převodcem a Městem
Sobotka, jako nabyvatelem;

10. finanční spoluúčast města na provedení obnovy kulturní památky - venkovského domu na adre-
se Sobotka, Novoměstská čp. 78, rejstříkové číslo 22965/6-5356, ve výši 18 tis. Kč.
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II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápisy z jednání finančního výboru ze dne  8. 2. 2019, 26. 4. 2019 a 20. 5. 2019;
2. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne  3. 4. 2019.

...............................................      ……………………………….     ……………………………
          Ing. Jan Jirásek                             Bc. Luboš Patka                         Ing. Lubor Jenček
        ověřovatel zápisu                           ověřovatel zápisu                    starosta města Sobotka

2/2


