USNESENÍ
z dvacátého třetího veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,
které se konalo dne 27. 9. 2018 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. rozpočtové opatření č. 11/2018/Z - úprava rozpočtu k 27. 9. 2018, kde se na straně výdajů
přesouvá částka 3 700 tis. Kč, tedy upravený rozpočet na straně příjmů v celkové částce
49 621 410,- Kč, na straně výdajů v celkové částce 68 567 143,- Kč a financování v celkové
částce 18 945 733,- Kč; viz. příloha č. 1 usnesení;
2. koupi domu č.p. 267 se st.p.č. 431 o výměře 630 m2 a p.p.č. 1173/3, zahrada, o výměře 268 m2,,
vše v k.ú. Sobotka, od R.... Š......, P........., ................., za dohodnutou kupní cenu 3 200 000,- Kč
+ náklady spojené s prodejem;
3. směnu p.p.č. 1172/50 o výměře 109 m2 a nově vzniklé p.p.č. 1172/52 o výměře 104 m 2 vše v k.ú.
Sobotka mezi Městem Sobotkou a J......... B......, Sobotka, …............... a B........ P...........,
Jenštejn, C............ bez vzájemného finančního plnění s tím, že náklady spojené s prodejem
uhradí společně J........B......a B....... P..........;
4. prodej p.p.č. 1172/51 o výměře 99 m2 v k.ú. Sobotka T..... M........, Jirny, B........... za cenu dle ZP
bez ceny porostů, tedy za cenu ve výši 51 480,- Kč + náklady spojené s prodejem;
5. prodej p.p.č. 618/119, zahrada, o výměře 189 m 2 v k.ú. Sobotka, manželům V...... a Z..... K........,
Sobotka, …............, za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady spojené s prodejem;
6. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018 v rámci Programu regenerace MPR a zón
ve výši 157 tis. Kč mezi Městem Sobotka jako poskytovatelem a Ing. M...... a A.... H.........,
bytem …........., …... Turnov na zvýšené náklady spojené s opravou krovu, střešní krytiny,
klempířských prvků a dalších souvisejících prací kulturní památky Venkovský dům č.p. 78, ul.
Novoměstská, Sobotka, rejstříkové číslo 22965/6-5356, na st.p.č. 181 v k.ú. Sobotka, a to na
základě souhrnného přehledu – žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 7. 3. 2018 a
usnesení Zastupitelstva města Sobotky č. I/3 ze dne 15. 3. 2018.
II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 25. 6. 2018.
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ověřovatelé zápisu
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Ing. Lubor Jenček
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