USNESENÍ
ze sedmého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,
které se konalo dne 17.12.2015 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce
I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. nová Pravidla pro tvorbu a používání FRB dle předloženého návrhu s účinností dnešním dnem;
2. poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2015 pro žadatele:
1/ Bc. J.. J......, Sobotka, na zřízení vrtané studny pro zásobování domu č.p. 26 v Lavicích pitnou
vodou, ve výši 100 000,- Kč;
2/ J........ J........, Sobotka, na přestavbu koupelny v domě č.p. 376 v Sobotce, ve výši 40 000,- Kč;
s podmínkou dodržení postupů daných stavebním zákonem a platnými Pravidly pro tvorbu a
používání FRB bylo schváleno;
3. rozpočet města Sobotka na rok 2016 jako schodkový, ve výši příjmů 41 900 tis. Kč, výdajů ve
výši 46 860 tis. Kč a splátek úvěrů ve výši 1 000 tis. Kč, kdy schodek ve výši 4 960 tis. Kč a
splátky úvěrů ve výši 1 mil. Kč budou kryty z úspory minulých let, viz příloha č. 1 usnesení;
4. v rámci rozpočtu města Sobotka na rok 2016 poskytnutí příspěvků, darů a dotací z rozpočtu
města dle předloženého návrhu, viz příloha č. 2 usnesení;
5. stanovení závazných ukazatelů rozpočtu města Sobotka na rok 2016 jako minimálních nebo
maximálních tak, že v příjmové části jsou závazným ukazatelem daňové příjmy (třída 1) celkem,
přijaté transfery (třída 4) dle jednotlivých poskytovatelů, běžné (třída 2) a kapitálové (třída 3)
příjmy dle paragrafů a ve výdajové části jsou závazným ukazatelem poskytnuté příspěvky, dary a
dotace dle jednotlivých příjemců, ostatní výdaje v členění dle paragrafů tzn., že je povolen přesun
mezi běžnými (třída 5) a kapitálovými (třída 6) výdaji;
6. stanovit v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, Kompetence rady města Sobotky ke schvalování a provádění rozpočtových
opatření, viz příloha č. 3 usnesení;
7. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
č.1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem;
8. Program regenerace MPZ Sobotka 2016-2021;
9. prodej části p.p.č. 600, oddělenou GP č. 126-164/2015 a nově označenou jako p.p.č. 600/2,
ostatní plocha, o výměře 94 m2, v k.ú. Spyšova, p. J........ P......, Sobotka, za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 8 960,- Kč + náklady spojené s prodejem;
10. prodej části p.p.č. 170/12, oddělenou GP č.119-13/2014 a nově označenou jako p.p.č. 170/18,
trvalý travní porost, o výměře 125 m2, části p.p.č. 778/1, oddělenou GP č.128-104/2015 a nově
označenou jako p.p.č. 778/7, ostatní plocha, o výměře 68 m 2 a části p.p.č. 170/11, oddělenou GP
č.128-104/2015 a označenou jako p.p.č. 170/11, zahrada, o výměře 223 m2, vše v k.ú. Stéblovice,
manž. M........ M......., Praha Hodkovičky a J.... M......., Praha Břevnov, za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 107 210,- Kč + náklady spojené s prodejem;
11. prodej části p.p.č. 170/5, oddělenou GP č.119-13/2014 a nově označenou jako p.p.č. 170/19,
trvalý travní porost, o výměře 14 m2, části p.p.č. 778/1, oddělenou GP č.128-104/2015 a nově

označenou jako p.p.č. 778/8, ostatní plocha, o výměře 5 m2 a části p.p.č. 170/11, oddělenou GP
č.128-104/2015 a nově označenou jako p.p.č. 170/20, zahrada, o výměře 60 m 2, vše v k.ú.
Stéblovice, manž. S......... P......., Liberec V - Kristiánov a I.... P......., Praha Vinohrady, za cenu
dle znaleckého posudku ve výši 20 230,- Kč + náklady spojené s prodejem;
12. nabytí vlastnického práva k p.p.č. 618/19, zahrada, o výměře 25 m2, v k.ú. Sobotka, vydržením
v dobré víře, že pozemek patří k zahradě u domu č.p. 247, ve prospěch Mgr. M.... S.......,
Sobotka;
13. záměr prodeje, pronájmu nebo výpůjčky p.p.č. 49, zahrada o výměře 245 m 2 a st.p.č. 263,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2,, vše v k.ú. Sobotka;
14. dohodu o zrušení věcného břemena mezi Městem Sobotka, jako oprávněnou osobou z věcného
břemena a p. J.... N......, nar. …....1959, bytem Osek a p. Z...... N......, nar. …..1958, bytem Osek
a pí M....... T........, nar. …..1949, bytem Nový Hradec Králové, Hradec Králové, jako povinnými
vlastníky z věcného břemena;
15. záměr prodeje nebo směny p.p.č. 1505/1, zahrada, o výměře 662 m2, p.p.č. 1505/2, ostatní
plocha, o výměře 386 m2, p.p.č. 1505/5, ostatní plocha, o výměře 287 m 2 a p.p.č. 1505/27,
ostatní plocha, o výměře 171 m2, vše v k.ú. Sobotka.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápisy z jednání finančního výboru ze dne 30. 9. 2015, 10. 11. 2015 a 7. 12. 2015.
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.............................................
ověřovatelé zápisu
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Ing. Lubor Jenček
starosta

