USNESENÍ
z třináctého veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 15. 5. 2012 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. závěrečný účet města za rok 2011 včetně výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Sobotka za rok 2011
ze dne 8.3.2012 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad;
2. rozpočtové opatření č. 2/2012 - úprava rozpočtu k 10.5.2012 v celkové částce úprav 254 180,- Kč
v příjmové i výdajové části, tedy upravený rozpočet na straně příjmů v celkové částce 36 838
460,- Kč a na straně výdajů v celkové částce 35 994 460,- Kč;
3. půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2012 pro žadatele:
J....V...... – modernizace koupelny a obnova fasády domu, Sobotka, ve výši 100 tis. Kč
s podmínkou dodržení postupů daných stavebním zákonem a pravidly pro poskytování půjček;
4. přijetí přidělené dotace Programu regenerace MPR a MPZ ČR na rok 2012 podle návrhu
Pracovní skupiny Programu regenerace MPZ Sobotka a to pro: Město Sobotka - dům č.p. 6 nám.
Míru, Sobotka - oprava střechy – 453 tis. Kč a dofinancování akce v souladu s podmínkami
dotace z rozpočtu města v celkové částce 453 443,- Kč;
5. smlouvu o dílo č. 56/2012 mezi Městem Sobotka jako objednatelem a spol. FAST střechy s.r.o.,
Smetanova 2065, Náchod, IČ:27537676 jako zhotovitelem na akci „Oprava zastřešení objektu
č.p. 6 v Sobotce (nám. Míru)“za cenu 906 443,- Kč včetně DPH;
6. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK ve výši 1 500 000,- Kč na stavbu „Vodovod
Staňkova Lhota“ mezi Městem Sobotka jako příjemcem a KHK, Pivovarské náměstí 1245,
Hradec Králové jako poskytovatelem;
7. dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 7.1.2008 pro zpracování vyhodnocení vlivů ÚP Sobotka na ŽP
mezi Městem Sobotka jako objednatelem a Ing. Arch. Karlem Novotným, Brožíkova 1684,
Hradec Králové 12, IČO 44385803 jako zhotovitelem, za částku 186 000,- Kč vč. DPH.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22.2.2012, 29.3.2012 a 10.5.2012;
2. zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.5.2012;
3. závěrečný účet za rok 2011 včetně výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu dobrovolných svazků
obcí a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Český ráj za rok 2011.

III. Zastupitelstvo ukládá:

1. místostarostovi a vedoucímu technického střediska a sběrného dvora ve spolupráci s radou města
a MěÚ připravit vnitřní organizační a pracovněprávní předpisy potřebné pro provoz TSaSD a to
do konce září tohoto roku;
2. finančnímu výboru čtvrtletně informovat zastupitelstvo o hospodaření města;
3. kontrolnímu výboru a finančnímu výboru předkládat zastupitelstvu podrobné zprávy o
provedených kontrolách včetně zapracování vyjádření a stanovisek dotčených orgánů města a
návrhů na přijetí opatření;

IV. Zastupitelstvo zrušilo:
1. bod III. odst. 8. usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka ze dne 10.2.2011;
2. bod I. odst. 8 usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka ze dne 5.4.2012.
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