USNESENÍ
z třetího veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 10. 2. 2011 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. rozpočtové opatření č. 6/2010 - úprava rozpočtu k 31.12.2010 v celkové částce 45 750 910,- Kč
v příjmové i výdajové části;
2. rozpočet města Sobotka na rok 2011 jako schodkový ve výši příjmů 36 270 000,- Kč a výdajů ve
výši 40 333 000,- Kč s tím, že schodek je kryt z rezerv z minulých let ve výši 4 063 000,- Kč;
3. rozpočtový výhled na rok 2012 – 2014;
4. půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2011 pro žadatele:
J... S....., – obnova střechy domu, Sobotka, 150 tis. Kč,
R.... Z......., – obnova střechy, výměna oken a zateplení fasády domu, Sobotka, 150 tis. Kč,
J........ J......... - výměna oken domu, Sobotka, 50 tis.Kč,
s podmínkou dodržení postupů daných stavebním zákonem a zákonem o státní památkové péči;
5. smlouvu č. 10075494 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP na
akci „Výstavba sběrného dvoru v Sobotce“ ve výši 626 638,- Kč a ze SR ve výši 10 652 851,Kč;
6. smlouvu o zrušení předkupního práva mezi městem Sobotka, jako subjektem disponujícím
předkupním právem a p. L...... H........, Sobotka, jako vlastníkem nemovitostí st.p.č. 1057 a p.p.č.
1001/2 pro obec a k.ú. Sobotka, na kterých vázne předkupní právo pod označením V 141463/1998;
7. vyhlášení záměru směnit pozemek p.č. 696/1 k.ú. Spyšova, trvalý travní porost, o výměře 1,9370
ha.
II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 17.1.2011;
2. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.2.2011;
3. prohlášení Dany Vejnárkové o vzdání se všech odměn neuvolněné členky zastupitelstva.

III. Zastupitelstvo ukládá:
1. místostarostovi vypracovat seznam nemovitého majetku města, u budov v majetku města popsat
jejich aktuální stav, popř. požadované nutné opravy. Termín: do konce listopadu 2011;
2. radě města, aby ve spolupráci s kastelánkou zámku Humprecht a vedoucí MKS připravili koncepci, jak navýšit návštěvnost zámku Humprecht. Termín: do konce dubna 2011;
3. radě města prověřit smlouvy s firmou Trigad a také prověřit možnosti úspor v nákladech na vytápění budov ZŠ, MŠ, ZS a DPS. Termín: do konce června 2011;
4. radě města, aby připravila koncepci fungování pracovní čety a sběrného dvora po jeho rekonstrukci, především z pohledu finančních a personálních nákladů. Termín: do konce května 2011;

5. tajemníkovi MěÚ připravit návrh na úpravu vyhlášky města č. 1/2003 v článku IV- Sazby poplatků a zvýšit poplatky ze psů podle doporučení finančního výboru ze dne 31.3.2010. Termín:
do konce května 2011;
6. tajemníkovi MěÚ, aby zajistil, že vyúčtování plateb za služby, které město účtuje svým nájemníkům, bude prováděno včas, nejdéle do 3 měsíců od doby, kdy město obdrží potřebné
podklady k provedení vyúčtování. Termín: do konce května 2011;
7. jednotlivým správcům rozpočtových prostředků hledat úsporná opatření a pokusit se snížit výdaje
r.2011 o 5%;
8. FV a správcům rozpočtových prostředků zabývat se čtvrtletně hospodařením města a předkládat
zastupitelům zprávu do konce prvního měsíce násl. čtvrtletí.

IV. Zastupitelstvo neschválilo:
1. jmenování dalších členů FV Bc. Barboru Špicarovou Staškovou a Ing. Františka Faměru s tím, že
usnesením ze dne 14.12.2010 stanovená výše odměn za výkon funkce se tímto nemění a na nově
jmenovaného nečlena zastupitelstva se usnesení o peněžitých plněních ze dne 14.12.2010
nevztahuje.
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Stanislav Tlášek
starosta

