USNESENÍ
z druhého veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 18. 12. 2014 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. Jednací řád zastupitelstva města Sobotky;
2. jmenování Ing. Jana Vraného členem finančního výboru;
3. jmenování Ing. Petra Hejna členem finančního výboru;
4. jmenování Milana Tomsy členem kontrolního výboru;
5. jmenování Moniky Rejmanové, DiS členkou kontrolního výboru;
6. poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva v tabulkových částkách včetně kumulace
částek jednotlivých funkcí podle předneseného návrhu a to od 1.1.2015;
7. peněžitá plnění pro nečleny zastupitelstva vykonávající fci člena výboru ve výši 350,- Kč za
zápis a pro předsedy komisí ve výši 600,- Kč za zápis, vyplácené na základě dohody o provedení
práce;
8. rozpočtové provizorium na rok 2015, viz. příloha č. 1 usnesení;
9. výsledek vyhodnocení přijatých nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce
„Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska v Sobotce“, kde se ve výsledném pořadí
jako první umístila spol. EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8, IČ:
01972197 za cenu 7 932 813,- Kč vč. DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy;
10. schválit darovací smlouvu mezi Městem Sobotka jako obdarovaným a KHK jako dárcem na
bezúplatný převod části p.p.č. 2206/1 k.ú. Sobotka, oddělené GP č. 1013-216/2014 a nově
označené jako p.p.č. 2206/9 ostatní plocha o výměře 84 m2 k.ú. Sobotka;
11. obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o poplatku za komunální odpad.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. prohlášení jednotlivých členů zastupitelstva o vzdání se částí odměny, jmenovitě:
Mgr. Jany Knapové o vzdání se odměny za předsednictví v komisi bytové a sociální + přípl. dle
počtu obyvatel a za členství v kulturní komisi + přípl. dle počtu obyvatel;
Stanislava Tláška o vzdání se odměny za členství v komisi bytové a sociální + přípl. dle počtu
obyvatel.
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ověřovatelé zápisu
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Ing. Lubor Jenček
starosta

