USNESENÍ
z dvacátého prvního veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,
které se konalo dne 14.6.2018 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce
I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2017 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2017 a dalších příloh, které jsou jeho nedílnou součástí, a
to bez výhrad;
2. účetní závěrku města Sobotka za rok 2017;
3. rozpočtové opatření č. 7/2018/Z - úprava rozpočtu k 14.6.2018 v celkové částce úprav
3 200 000,- Kč v příjmové části, v celkové částce úprav 5 200 000,- Kč ve výdajové části a
úpravy na straně financování v částce 2 000 000,- Kč, tedy upravený rozpočet na straně příjmů
v celkové částce 49 019 920,- Kč, na straně výdajů v celkové částce 68 017 143,- Kč a
financování v celkové částce 18 997 223,- Kč; viz. příloha č. 1 usnesení;
4. poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2018 TJ Sokol Sobotka ve výši 85 000,- Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí;
5. zrušení bodu III. odst. 1. usnesení zastupitelstva ze dne 15.3.2018 a uložit starostovi a
místostarostovi realizovat kroky potřebné k získání dotace na akci Revitalizace zámku
Humprecht: Výzva č. 52 - Revitalizace vybraných památek II. z Integrovaného regionálního
operačního programu a současně nečinit další kroky za účelem realizace akce Revitalizace zámku
Humprecht: 3. výzva pro MAS Český ráj a Střední Pojizeří – IROP – Záchrana kulturního
dědictví;
6. záměr převodu p.p.č. 494, ostatní plocha, o výměře 382m2 v k.ú Roveň u Sobotky;
7. záměr prodeje p.p.č. 969/8, ostatní plocha, o výměře 230 m 2 a p.p.č. 969/13, ostatní plocha,
o výměře 50 m2 , obě v k.ú. Sobotka;
8. záměr prodeje části p.p.č. 618/33, zahrada, o výměře cca 170 m2 v k.ú. Sobotka;
9. záměr prodeje p.p.č. 402/1, orná půda, o výměře 338 m 2 a p.p.č. 375/13, orná půda, o výměře
35 m2, vše v k.ú. Sobotka;
10. záměr prodeje nebo směny nově vzniklé p.p.č. 1172/51, ostatní plocha, o výměře 99 m 2, a p.p.č.
1172/52, ostatní plocha, o výměře 104 m2 vše v k.ů. Sobotka;
11. darovací smlouvu mezi Obcí Samšina jako dárcem a Městem Sobotka jako obdarovaným na
bezúplatný převod autobusové zastávky umístěné na p.p.č. 523/43, ostatní plocha, o výměře
861 m2 v k. ú. Lavice;
12. výsledek VZ: Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Sobotka
„Tatra 815-7 CAS 30/9000“ za cenu 7 742 427,- Kč včetně DPH a pověřit starostu podpisem
smlouvy se spol. Kobit, spol. s r.o., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6, IČ 44792247;
13. kupní smlouvu č. 01/2018 mezi Sdružením sportovních svazů ČR, z.s., Praha 7, Holešovice, U
Pergamenky 1511/3 jako prodávajícím a Městem Sobotka jako kupujícím na prodej stavby bez
čp/če nacházející se na st.p.č. 910/2 o výměře 46 m2, včetně tohoto pozemku, a na st.p.č. 910/1 o
výměře 44 m2, která není předmětem prodeje, a p.p.č. 1180/3, ostatní plocha, o výměře 104 m 2,
vše v k.ú. Sobotka za kupní cenu 152 264,- Kč;
14. nepeněžitý vklad města Sobotka, jehož předmětem je vodovod (vybraná vodovodní síť)
situované na území města Sobotka, v k.ú. Staňkova Lhota, tak jak je popsána a oceněna ve
znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5 300-122018 částkou 3 955 800,- Kč a jeho vnesením do majetku, resp. 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 2 280 kusů kmenových
akcií akciové společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., znějících na jméno města
Sobotka, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelností dle
stanov a s emisním kursem 1 735,- Kč;
II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápisy z jednání finančního výboru ze dne 10.5.2018 a ze dne 8.6.2018;
2. radou města Sobotky schválené finanční dary a příspěvky z rozpočtu města na rok 2018;
III. Zastupitelstvo odkládá:
1. rozhodnutí o záměru prodeje p.p.č. 618/43 o výměře 1087 m 2, 618/48 o výměře 1175 m2, 618/42
o výměře 1130 m2, 618/52 o výměře 831 m2 a 2897 o výměře 48 m2, vše v k.ú. Sobotka.
IV. 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. 14 tohoto usnesení, zejména k
uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu a
protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných akcií
společnosti.

............................................
.............................................
ověřovatelé zápisu

...............................................
Ing. Lubor Jenček
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