USNESENÍ
z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,
které se konalo dne 29.9.2016 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. navýšení příspěvku o 25 000,- Kč na rok 2016 Vlastenecko-dobročinné Obci baráčníků pro
Sobotku a okolí, se sídlem Jičínská 300, Sobotka, a uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí příspěvku;
2. poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Sobotka, se sídlem Tyršova 427, Sobotka, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v maximální výši 1 000 000,- Kč;
3. rozpočtové opatření č. 8/2016/Z - úpravu rozpočtu ke 29.9.2016, kde celková výše příjmů,
výdajů, ani financování rozpočtu se nemění, pouze na straně výdajů dochází k přesunu mezi
paragrafy, tedy upravený rozpočet na straně příjmů v celkové částce 41 529 550,- Kč, na straně
výdajů v celkové částce 47 954 996,- Kč a financování v celkové částce 6 425 446,- Kč; viz.
příloha č. 1 usnesení;
4. smlouvu o zřízení práva stavby na p.p.č. 2166/26, ostatní plocha o výměře 484 m2 v k.ú. Sobotka
mezi Městem Sobotka jako vlastníkem a Obcí Osek jako stavebníkem;
5. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu stavby č. IV-12-2014805/VB/003, akce: Sobotka, p.č. 207/2, Jákl, svod + dem. příp“ mezi
Městem Sobotka, jako budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV
– Podmokly, Teplická 874/8 zastoupenou společností RYDVAL – ELEKTRO s.r.o., plk. Truhláře
114, Lomnice nad Popelkou jako budoucím oprávněným;
6. zveřejnit záměr prodeje majetku "ČOV a kanalizace Sobotka, 1. etapa" - viz příloha č.2 usnesení,
včetně záměru prodeje, pronájmu, výpůjčky nebo zřízení práva stavby na st.p.č. 164, p.p.č. 475/6,
p.p.č. 475/1, p.p.č. 52/2, p.p.č. 475/3, p.p.č. 52/1, p.p.č. 51/4, p.p.č. 57/10, p.p.č. 476/10, p.p.č.
488/2, p.p.č. 57/6, p.p.č. 605, p.p.č. 57/9, p.p.č. 57/8, p.p.č. 606 a p.p.č. 59/2, vše v k.ú. Osek u
Sobotky.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápisy z jednání finančního výboru ze dne 30.8.2016, 20.9.2016 a 27.9.2016.
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ověřovatelé zápisu
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Ing. Lubor Jenček
starosta

