USNESENÍ
z šestnáctého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 11.12. 2012 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1) plán práce kontrolního výboru na r. 2013 podle předloženého návrhu;
2) revokaci usnesení zastupitelstva ze dne 25.9.2012 tak, že v bodu I odst.1 se částka 36 474 460,Kč nahrazuje částkou 36 629 460,-Kč.;
3) rozpočtové opatření č. 5/2012 - úprava rozpočtu k 5.12.2012 v celkové částce úprav 6 851 820,Kč v příjmové i výdajové části, tedy upravený rozpočet na straně příjmů v celkové částce 44 325
280,- Kč a na straně výdajů v celkové částce 43 481 280,- Kč, viz. příloha č.1 usnesení;
4) (1) Zastupitelstvo stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady města Sobotka ke schvalování a provádění
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) změna závazného ukazatele schváleného rozpočtu bude do výše 200 tis. Kč a bude se jednat o
nutný výdaj pro zajištění chodu města a zároveň se bude jednat o přesun mezi závaznými
ukazateli na straně výdajů nebo příjmů nebo navýšení výdajů bude kryto zapojením navýšených
příjmů (nezmění se rozdíl mezi příjmy a výdaji);
b) změna závazného ukazatele bude do výše 500 tis. Kč a bude se jednat o rozpočtové zapojení
účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (rozdíl mezi příjmy a výdaji se
nezmění, nebo se změní ve prospěch příjmů);
c) změna závazného ukazatele bude do výše 50 tis. Kč a bude se jednat o nutný výdaj pro
zajištění chodu města (změní se rozdíl mezi příjmy a výdaji);
d) změna závazného ukazatele bude nad 50 tis. Kč (změní se rozdíl mezi příjmy a výdaji) a
jedná se o havárii, stav nouze, výdaj k odvrácení možných škod, nebo o případ, že včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná
rizika z neoprávněné úhrady a dále pokud se jedná o úhrady pokut, penále z rozhodnutí
nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je
nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován;
e) změna závazného ukazatele bude v libovolné výši, ale bude se jednat o navýšení příjmu nebo
ponížení výdaje (rozdíl mezi příjmy a výdaji se změní ve prospěch příjmů)
(2) Rada města bude o provedených rozpočtových opatřeních informovat vždy na nejbližším
zasedání zastupitelstva města.
(3) Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo provádět rozpočtová opatření mimo rozsah
stanovený radě města.;
5) rozpočtové provizorium na rok 2013, viz. příloha č.2 usnesení;
6) prodej p.p.č. 197, ostatní plocha, o výměře 137m2 v k.ú. Kdanice J....... Z........., Sobotka, za

základní cenu 6 316 Kč + náklady na znalecký posudek + náklady na vklad do KN;
7) podporu výzvy Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1) zápis z jednání finančního výboru ze dne 1.10.2012;
2) zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 27.11.2012 a dne 5.12.2012.
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