USNESENÍ
ze čtvrtého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,
které se konalo dne 28.4.2015 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 2014 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2014 a dalších příloh, které jsou jeho nedílnou součástí, a
to s výhradou zjištěné chyby uvedené ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření spočívající
v opožděném zveřejnění SOD na akci “Výměna oken v č.p. 6 v Sobotce“ na profilu zadavatele a
přijalo okamžité a trvalé systémové opatření k nápravě spočívající ve včasném zveřejňování
SOD nad 500 000,- Kč a dalších zákonem uložených písemností na profilu zadavatele v termínu
dle zákona, za což bude odpovídat místostarosta;
2. účetní závěrku města za rok 2014;
3. poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2015 pro žadatele:
1. M.... T...., Sobotka, na zateplení obvodového pláště domu, ve výši 80 000,- Kč;
s podmínkou dodržení postupů daných stavebním zákonem a platnými pravidly
pro poskytování půjček;
4. prodej p.p.č. 618/20, zahrada, o výměře 50 m2 a části p.p.č. 618/115, rozdělenou GP č. 1009632/2014 a nově označenou jako p.p.č. 618/117, ostatní plocha, o výměře 40 m 2, vše k.ú.
Sobotka panu J..... J........., Sobotka, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 34 100,- Kč +
náklady spojené s prodejem;
5. financování akce Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska v Sobotce dle rozhodnutí
MŽP o poskytnutí dotace z fondu soudržnosti Operačního programu ŽP a podmínek poskytnutí
dotace;
6. Smlouvu č. 14210013 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí na akci Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska v Sobotce ve výši dotace
275 749,- Kč;
7. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 444/1, trvalý travní porost, o výměře 382 m2 a p.p.č. 446, trvalý
travní porost, o výměře 424 m2, obě v k.ú. Lavice;
8. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 600, ostatní plocha, o výměře 216 m2, nebo její části, v k.ú.
Spyšova;
9. Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů, jako organizační složku města pod názvem
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Sobotky, se sídlem Sobotka, Březenská 244, ev. č.
522109, s účinností dnem 1.5.2015;
10. ponechání výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva v dosavadních částkách;

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.4.2015.

III. Zastupitelstvo delegovalo:
1. ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako zástupce
města Ing. Lubora Jenčka, náhradníka Bc. Jana Janatku, na 21. řádnou valnou hromadu
společnosti VOS a.s. Jičín, konanou dne 10. června 2015 a pověřilo ho účastí, zastupováním a
hlasováním na této valné hromadě.

IV. Zastupitelstvo pověřilo:
1. starostu města Ing. Lubora Jenčka kandidaturou do představenstva Vodohospodářské a obchodní
společnosti, a.s. Jičín.

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

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

