USNESENÍ
z devatenáctého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,
které se konalo dne 14.12.2017 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. TJ Sokol Sobotka prominutí drobných pochybení vyplývajících z kontroly vyúčtování příspěvků
poskytnutých v r. 2016 provedené FV města Sobotky dne 17.10.2017;
2. navýšení příspěvku PO MKS Sobotka pro rok 2017 o 120 tis. Kč;
3. rozpočtové opatření č. 11/2017/Z - úprava rozpočtu k 14. 12. 2017 v celkové částce úprav
-205 000,- Kč v příjmové části a úpravy na straně financování v částce 205 000,- Kč, tedy
upravený rozpočet na straně příjmů v celkové částce 55 851 939,- Kč, na straně výdajů v celkové
částce 62 274 805,- Kč a financování v celkové částce 6 422 866,- Kč; viz. příloha č. 1 usnesení;
4. rozpočet města Sobotka na rok 2018 jako schodkový, ve výši příjmů 45 076 tis. Kč, výdajů ve
výši 62 161 tis. Kč, kdy schodek ve výši 17 085 tis. Kč bude kryt z úspory minulých let, viz
příloha č. 2 usnesení;
5. v rámci rozpočtu města Sobotka na rok 2018 poskytnutí příspěvků, darů a dotací z rozpočtu
města dle předloženého návrhu, viz příloha č. 3 usnesení;
6. stanovení závazných ukazatelů rozpočtu města Sobotka na rok 2018 jako minimálních nebo
maximálních tak, že v příjmové části jsou závazným ukazatelem daňové příjmy (třída 1) celkem,
přijaté transfery (třída 4) dle jednotlivých poskytovatelů, běžné (třída 2) a kapitálové (třída 3)
příjmy dle paragrafů a ve výdajové části jsou závazným ukazatelem poskytnuté příspěvky, dary a
dotace dle jednotlivých příjemců, ostatní běžné (třída 5) a kapitálové (třída 6) výdaje dle
paragrafů;
7. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 – 2022; viz příloha č. 4 usnesení;
8. stanovení výše odměn NČZ s účinností od 1. 1. 2018 v částkách dle předloženého návrhu; viz
příloha č. 5 usnesení;
9. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se mění OZV č. 4/2014, o poplatku za komunální
odpad.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápisy z jednání finančního výboru ze dne 17.10.2017 a ze dne 30.11.2017.
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