
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 3877/2019/VS/101.1/A10

USNESENÍ

z devátého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 12. 12. 2019 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1. navýšení příspěvku MKS Sobotka na r. 2019 o 200 tis. Kč;

2.  rozpočtové opatření  č.  18/2019/Z -  úprava rozpočtu k 12.  12.  2019,  v celkové částce úprav
2 457 006,- Kč v příjmové části, v celkové částce úprav 200 000,- Kč ve výdajové části a v částce
-2 257 006,- Kč na straně financování,  tedy upravený rozpočet na straně příjmů v celkové částce
71 049 768,- Kč, na straně výdajů v celkové částce 87 374 892,- Kč a financování v celkové část-
ce 16 325 124,- Kč; viz. příloha č. 1 usnesení;

3. rozpočet města Sobotka na rok 2020 jako schodkový, ve výši příjmů 58 020 tis. Kč, výdajů ve
výši 76 085 tis.  Kč, kdy rozdíl  mezi  příjmy a výdaji  činí  -18  065 tis. Kč, tedy financování
celkem je 18 065 tis. Kč, z toho 6 000 tis. Kč je čerpání přijatého úvěru a 13 565 tis. Kč je použití
úspor minulých let a -1 500 tis. Kč je splátka úvěru; viz. příloha č. 2 usnesení;

4. v rámci rozpočtu města Sobotka na rok 2020 poskytnutí  příspěvků, darů a dotací z rozpočtu
města dle předloženého návrhu; viz příloha č. 3 usnesení;

5. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších před-
pisů, Kompetence rady města Sobotky ke schvalování a provádění rozpočtových opatření; viz
příloha č. 4 usnesení;

6. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1464/1 o výměře cca 611 m2  v k. ú. Sobotka;

7.  prodej zaplocených a pro město nepotřebných pozemků v k.ú. Stéblovice za jednotkovou cenu
134,11 Kč za m2 dle znaleckého posudku Josefa Ulrycha, Fügnerova 653, Jičín, č. 095/5865/19;

8.  prodej  části p.p.č. 328, oddělenou GP č. 115-9/2014 ze dne 26.2.2014 a nově označenou jako
parc. č. 328/2, ostatní plocha, o výměře 78 m2, v k.ú. Stéblovice, pí Jaroslavě Žmolilové, Kosmo-
nautů 768, 506 01 Jičín, za jednotkovou cenu 134,11 Kč za m2 , vycházející ze ZP Josefa Ulrycha,
Fügnerova 653, Jičín, č. 095/5865/19, tedy za cenu  10 461,- Kč + náklady spojené s prodejem;

9. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů; 

10. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu;

11. obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství;

12. obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, kterou se mění OZV č. 4/2014, o poplatku za komunální
odpad;
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13. doplnění pořízení Změny č. 1 Územního plánu Sobotka zkráceným postupem dle ust. § 55a zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, v rozsahu dle předloženého návrhu; viz. příloha č. 5 usnesení; s tím, že  usne-
sení č. I/7. a I/8. ze dne 24. 9. 2019 nejsou doplněním dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 5. 12. 2019;

2. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 25. 11. 2019.  

...............................................      ………………………..….     …..…………………………

   Bc. Luboš Patka                              Lucie Turynová                            Ing. Lubor Jenček

  ověřovatel zápisu                           ověřovatelka zápisu                     starosta města Sobotka


