USNESENÍ
z osmnáctého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,
které se konalo dne 21. 9. 2017 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce
I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. nepeněžitý vklad města Sobotky, jehož předmětem je vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní
a kanalizační síť) situované na území města Sobotky v k.ú. Sobotka tak, jak je popsána a oceněna
ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a. s., číslo posudku 5092-122017 částkou 1 758 200,- Kč a jeho vnesení do majetku, resp. do základního kapitálu společnosti
Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s., Jičín, Holínské předměstí, Na Tobolce 428, PSČ
506 01, IČ: 60109149 s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 1 008 kusů kmenových
akcií akciové společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s., znějících na jméno
města Sobotky, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelností
dle stanov a s emisním kurzem 1 744,- Kč;
2. koupi p.p.č. 523/11, ostatní plocha o výměře 64 m 2 a části p.p.č. 523/12, dle GP č. 138-133/217
nově označenou jako p.p.č. 523/43, ostatní plocha o výměře 861 m 2, vše v k.ú. Lavice od p...
M.... B......., …....., 506 01 Samšina, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 66 433,50 Kč +
náklady spojené s nákupem, do vlastnictví města Sobotka;
3. podání Žádosti o podporu na akci „Částečná revitalizace zámku Humprecht“ v rámci výzvy č. 3 MAS Český ráj a Střední Pojizeří – IROP – Záchrana kulturního dědictví, předfinancování celého
projektu a výsledné spolufinancování akce ve výši 5 % z celkových způsobilých nákladů projektu
a úhradu výdajů nezpůsobilých;
4. podání Žádosti o podporu na akci „Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro
JSDH Sobotka“ v rámci výzvy č. 2 - MAS Český ráj a Střední Pojizeří – IROP – Prevence rizik a
katastrof, předfinancování celého projektu a výsledné spolufinancování akce ve výši 5 % z
celkových způsobilých nákladů projektu a úhradu výdajů nezpůsobilých.
II. Zastupitelstvo pověřilo:
1. Ing. Lubora Jenčka, starostu města, k veškerým úkonům souvisejícím s nepeněžitým vkladem a
jeho vnesením do majetku VOS a.s., Jičín, dle bodu I odst. 1 tohoto usnesení, zejména k podpisu
smlouvy o vkladu, smlouvy o upsání akcií, prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu a protokolu
o předání a převzetí nepeněžitého vkladu dle předložených návrhů a dále k převzetí nově
vydaných akcií společnosti.
III. Zastupitelstvo neschválilo:
1. investiční záměr umístění prodejny potravin v Sobotce u křižovatky komunikací I/16 a II/281.
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 24. řádnou valnou hromadu
společnosti VOS a.s. Jičín a pověřuje ho účastí, zastupováním a hlasováním na této valné
hromadě.
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