USNESENÍ
ze čtvrtého veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 21. 4. 2011 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. Závěrečný účet města za rok 2010 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města
Sobotka za rok 2010 ze dne 10.3.2011 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad;
2. rozpočtové opatření č. 1/2011 - úprava rozpočtu k 6.4.2011 v celkové částce 40 812 840,- Kč
v příjmové i výdajové části;
3. smlouvu o dílo na stavbu „Výstavba sběrného dvoru v Sobotce“ za cenu 13 033 177,- Kč mezi
městem Sobotka a společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.;
4. prodej pozemku p.č. 1508/46 zahrada, o výměře 41 m 2 a p.p.č. 1508/48 zahrada, o výměře 5 m 2,
k.ú. Sobotka p. P...... Č......, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou za cenu dle znaleckého
posudku + náklady spojené s prodejem;
5. kupní smlouvu mezi p. J......... B....., Sobotka, a městem Sobotka na odkoupení spoluvlastnického
podílu 1/2 p.p.č. 272/2, trvalý travní porost, o výměře 70m2, k.ú. Sobotka za cenu 1 290,- Kč;
6. dohodu č. 1 o splátkách dluhu ve výši 6 866 Kč za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 2/7A v
DPS Sobotka, Krátká 739 za zúčtovací období 05/2008-04/2009 s měsíčními splátkami ve výši
1 000 Kč s Ing. M...... N...... pod ztrátou výhody splátek;
7. dohodu č. 2 o splátkách dluhu ve výši 12 097 Kč za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 2/7A
v DPS Sobotka, Krátká 739 za zúčtovací období 05-12/2009 s měsíčními splátkami ve výši 1
500 Kč počínaje měsícem září 2011 s Ing. M...... N...... pod ztrátou výhody splátek;
8. darovací smlouva mezi městem Sobotka a ČR, KŘ Policie KHK Hradec Králové na poskytnutí
finančního daru pro rok 2011 ve výši 80 000,- Kč na pokrytí nákladů souvisejících s pořízením
výpočetní techniky pro OO PČR Sobotka.
II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 6.4.2011.
III. Zastupitelstvo deleguje:
1. ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, p. Jaroslava Šolce, náhradníka
Bc. Jana Janatku, jako zástupce města na 17. řádnou valnou hromadu společnosti
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., a pověřuje ho účastí a hlasováním na této valné
hromadě, konané v měsíci červnu 2011.

IV. Zastupitelstvo zrušilo:
1. bod 9. v části I. usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 14.12.2010.

V. Zastupitelstvo neschválilo:
1. směnnou smlouvu mezi městem Sobotka a P......Š....., bytem Sobotka, G........ Š......., bytem
Sobotka, a Zemou Markvartice a.s., na směnu p.p.č. 696/1 k.ú. Spyšova, trvalý travní porost, o
výměře 1,9370 ha za p.p.č. 306/9 k.ú. Markvartice u Sobotky, orná půda, o výměře 1,8577 ha;
2. návrh dohody č. 2 o splátkách dluhu v částce 12 097,- Kč za nedoplatek ročního vyúčtování za
zúčtovací období 05-12/2009 předložený Ing. N.......

VI. Zastupitelstvo pověřuje:
1. místostarostu, nedojde-li k dohodě č. 2 o splátkách dluhu s Ing. M...... N...... do jednoho měsíce
od dnešního dne, činit jiné právní kroky vedoucí k vymožení pohledávky, případně řešit
záležitost soudní cestou.
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Stanislav Tlášek
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