
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 1426/2020/VS/101.1/A10

USNESENÍ

z jedenáctého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 28. 5. 2020 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1. uzavření projednání závěrečného účtu města za rok 2019 vyjádřením souhlasu s celoročním hos-
podařením, a to bez výhrad;

2.  účetní závěrku města Sobotka za rok 2019;

3. poskytnutí daru v částce 15 tis. Kč Oblastní charitě Sobotka, IČO 44477309, a uzavření darovací
smlouvy;

4. finanční spoluúčast města na provedení obnovy kulturní památky - venkovského domu na adrese
Sobotka, nám. Míru ..., rejstříkové číslo …........., ve výši 32 tis. Kč;

5.  prominutí nedodržení lhůty k předložení vyúčtování finančního příspěvku za rok 2019  Pionýr
Z.S. - Pionýrská skupina Fr. Šrámka Sobotka;

6. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení pro žadatele Bc. J.. J......, Lavice 26, Sobotka, na ve-
stavbu části bytu do půdního prostoru v domě č.p. 26 v Sobotce, část Lavice, ve výši 180 tis. Kč,
s podmínkou dodržení postupů daných stavebním zákonem a platnými Pravidly pro tvorbu a pou-
žívání FRB a uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru;

7.  rozpočtové  opatření  č.  5/2020/Z  -  úprava  rozpočtu  k  28.  5.  2020,  v  celkové  částce  úprav
- 2 600 000,- Kč v příjmové části, v celkové částce úprav 595 000,- Kč ve výdajové části a v část-
ce  3 195 000,- Kč na straně financování,  tedy upravený rozpočet na straně příjmů v celkové
částce 56 263 794,- Kč, na straně výdajů v celkové částce 77 552 000,- Kč a financování v cel-
kové částce 21 288 206,- Kč; viz. příloha č. 1 usnesení;

8. zařazení území města Sobotka do územní působnosti Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj
– Místní akční skupiny (MAS) Český ráj a Střední Pojizeří na období 2021 – 2027;

9.  kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Sobotka, jako prodávajícím
a Hippopig  s.r.o.,  Praha  4  –  Chodov,  Michnova  1625/1,  IČO  24731447,  jako  kupujícím,  na
prodej  části p.p.č. 1464/1, oddělenou GP č. 1120-29/2020 ze dne 3. 3. 2020 a nově označenou
jako p.p.č. 1464/3, zahrada, o výměře 280 m2,  v k.ú. Sobotka a zřízení   věcného břemene - právo
chůze a jízdy na vymezenou část pozemku 1464/1 o výměře 391 m2, za celkovou cenu 64.663,-
Kč vč. DPH + náklady spojené s prodejem;

10. směnnou smlouvu mezi městem Sobotka a Oldřichem Knobem, Osek 50,  507 43 Sobotka, na
směnu nově vzniklé p.p.č. 361/2 za nově vzniklou p.p.č. 605, vše v k.ú. Lavice, včetně vyrovnání
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hodnoty  směňovaných  pozemků  ve  výši  9 340,-  Kč  +  1/2  nákladů  spojených  s  převodem
vlastnického práva k tíži Oldřicha Knoba;

11.  smlouvu o smlouvě budoucí darovací číslo stavby: 33167a mezi městem Sobotka, jako budou-
cím  dárcem  a  Správou  silnic  Královéhradeckého  kraje,  příspěvková  organizace,  se  sídlem
Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 70947996, jako budoucím obdarovaným
na část p.p.č. 53/1, trvalý travní porost, o výměře cca 14 m2, část p.p.č. 55, trvalý travní porost,
o výměře cca 615 m2, část p.p.č. 218, ostatní plocha, o výměře cca 36 m2, vše v k.ú. Čálovice a na
část p.p.č. 244/11, orná půda, o výměře cca 17 m2, část p.p.č. 284/3, ostatní plocha, o výměře  cca
61 m2, p.p.č. 308/1, ostatní plocha, o výměře 140 m2, část p.p.č. 311/1, ostatní plocha, o výměře
cca 13 m2, část p.p.č. 358/5, trvalý travní porost, o výměře cca 44 m2, část p.p.č. 759/2, ostatní
plocha, o výměře cca 119 m2, část p.p.č. 765/1, ostatní plocha, o výměře cca 1 m2, část p.p.č.
778/1, ostatní plocha, o výměře cca 5 m2, část p.p.č. 866, ostatní plocha, o výměře cca 2 m2, vše
v k.ú. Stéblovice;

12. přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 850 000,- Kč a nabytí majetku v rámci
projektu „modernizace a vybudování odborných učeben v ZŠ Sobotka“;

13.  smlouvu o nájmu a provozování  „Vodovodu Kdanice“ nacházející  se v k.ú.  Sobotka a k.ú.
Kdanice,  mezi  městem Sobotka,  jako pronajímatelem nebo vlastníkem a  VOS, a.s.  Jičín,  IČ
60109149, jako nájemcem nebo provozovatelem;

14. Strategický plán rozvoje města Sobotka pro období 2020-2030.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 5. 2020;

2. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 27. 5. 2020.

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

      Ing. Lubor Jenček                          Jana Sedmidubská                         Lucie Turynová  
  

   starosta města Sobotka                     ověřovatelka zápisu                     ověřovatelka zápisu


