
USNESENÍ
z dvacátého čtvrtého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 15.5.2014 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1.  závěrečný účet města za rok 2013 včetně  všech příloh,  které jsou jeho nedílnou součástí, a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad;

2.  účetní závěrku města za rok 2013;

3.  rozpočtové opatření č. 4/2014/Z - úprava rozpočtu k 15.5.2014 v celkové částce úprav 200 000,-
Kč ve  výdajové části, tedy upravený rozpočet na straně příjmů v celkové částce 39 334 000,- Kč
a na straně výdajů v celkové částce 40 864 000,- Kč; viz příloha č.1 usnesení;

4. prodej p.č. st. 430, o výměře 24 m2  v k.ú. Sobotka Ing. D........M......, Mladá Boleslav, za cenu dle
znaleckého posudku + náklady spojené s prodejem;

5. prodej p.p.č. 2243/1, ostatní plocha, o výměře 94 m2  v k.ú. Sobotka paní V.......H......, Sobotka,
za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s prodejem;

6.  prodej p.p.č. 470/1, trvalý travní porost o výměře 338 m2, p.p.č. 443/2, trvalý travní porost o
výměře 254 m2,  p.p.č.  454/12, vodní plocha o výměře 17 m2,  p.p.č.  454/13, vodní  plocha o
výměře 10 m2 a p.p.č.454/15, vodní plocha o výměře 16 m2, vše v k.ú. Kdanice p. M.......B.........,
Mladějov,  za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s prodejem;

7.  zveřejnění záměru prodat část p.p.č. 2404, ostatní plocha, o výměře  cca 80 m2  v k.ú. Sobotka;

8.  zveřejnění záměru prodat stožárovou trafostanici PTS 35/0,4kV provozní číslo JC 0670 Sobotka
– U koupaliště postavené na pozemku parc. č. 2495/1, obec Sobotka, k.ú. Sobotka;

9.  zveřejnění záměru prodeje  kanalizační stoky A-4 (ulice u Sklárny), A- 5 (Bezručova), A-7, B
(Boleslavská), B, B-1, D a podchycení stávajících stok (ulice Příčná, Krátká, U Staré pošty),
vedených pod identifikačním číslem majetkové evidence kanalizační sítě IČME: 5207-752096-
00272124-3/1, vše v k.ú. Sobotka, vybudované v rámci 2. etapy výstavby vodního díla Sobotka –
Osek: Kanalizace a čistírna odpadních vod;

10.  výsledek  vyhodnocení  přijatých  nabídek  ve  zjednodušeném podlimitním řízení  na  stavební
práce na veřejnou zakázku: Snížení energetické náročnosti MŠ Sobotka, se spol. EMH stavební
CZ s.r.o.,  Pobřežní 95/74, Praha 8, IČO 01972197, za cenu  9 452 421,31 Kč včetně DPH a
uzavřít s dodavatelem smluvní vztah;

11. výsledek vyhodnocení přijatých nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:
Chodníky v ul. Jičínská, se spol. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice,
IČO 25253361, za cenu 3 545 300,- Kč včetně DPH a uzavřít s dodavatelem smluvní vztah;

12.  výsledek  vyhodnocení  přijatých  nabídek  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  stavební
práce: Chodníky v ul. Zahradní, kde se na prvním místě umístila  společnost Stavby Koťátko
s.r.o.,  Špálova  295,  Sobotka,  IČO  26007835  za  cenu  542  678,-  Kč  včetně  DPH  a  uzavřít
s dodavatelem smluvní vztah;

13.  výsledek vyhodnocení  přijatých nabídek na  veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku:
Výměna  oken  v  č.p.  6  v  Sobotce,  kde  se  na  prvním  místě  umístil  Roman  Langer,  Staré
Oldřichovice 1, Ústí nad Orlicí, IČO 11148896, za cenu 947 760,72 Kč včetně DPH a uzavřít
s dodavatelem smluvní vztah;

14. zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 188/2, rozdělenou GP č.123-33/2014 odsouhlaseným
KÚ Jičín pod č. 118/2014, a nově označenou jako p.p.č. 188/14, ostatní plocha, o výměře 382
m2, část p.p.č. 188/2, rozdělenou týmž a nově označenou jako p.p.č. 188/15, ostatní plocha, o



výměře 63 m2, část p.p.č. 188/9, rozdělenou GP č.125-85/2014 odsouhlaseným KÚ Jičín pod č.
261/2014, a nově označenou jako p.p.č. 188/20, orná půda, o výměře 14 m2  a část p.p.č. 188/9,
rozdělenou týmž GP a nově označenou jako p.p.č. 188/19, orná půda, o výměře 101 m2, vše v
k.ú. Stéblovice;

15. zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 188/2, rozdělenou GP č.122-38/2014 odsouhlaseným
KÚ Jičín pod č. 110/2014, a nově označenou jako p.p.č. 188/13, ostatní plocha, o výměře 91 m2

k.ú. Stéblovice;

16. zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 188/2, rozdělenou GP č.124-84/2014 odsouhlaseným
KÚ Jičín pod č. 257/2014, a nově označenou jako p.p.č. 188/17, ostatní plocha, o výměře 129 m2

a část p.p.č. 778/1 rozdělenou týmž GP a nově označenou jako p.p.č. 778/6, ostatní plocha, o
výměře 15 m2,  vše v k.ú. Stéblovice;

17. zveřejnění záměru města prodat p.p.č.  188/10, ostatní plocha,  o výměře 135 m2,  část  p.p.č.
188/2, rozdělenou GP č.124-84/2014 odsouhlaseným KÚ Jičín pod č. 257/2014, nově označenou
jako p.p.č. 188/18, ostatní plocha, o výměře 9 m2, část p.p.č. 778/1 rozdělenou GP č.118-12/2014
odsouhlaseným KÚ Jičín pod č. 77/2014, nově označenou jako p.p.č. 778/5, ostatní plocha, o
výměře 139 m2   a část p.p.č. 302/1 rozdělenou týmž GP a nově označenou jako p.p.č. 302/5,
ostatní plocha, o výměře 46 m2,  vše v k.ú. Stéblovice;

18.  zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 170/11, zahrada, o výměře 283 m2, část p.p.č. 170/5,
rozdělenou GP č.119-13/2014 odsouhlaseným KÚ Jičín pod č. 95/2014 a nově označenou jako
p.p.č. 170/19, trvalý travní porost, o výměře 14 m2 a část p.p.č. 170/12 rozdělenou týmž GP a
nově označenou jako p.p.č. 170/18, trvalý travní porost, o výměře 125 m2,  vše v k.ú. Stéblovice;

19. zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 188/1, rozdělenou GP č.117-11/2014 odsouhlaseným
KÚ Jičín pod č. 76/2014, nově označenou jako p.p.č. 188/11, ostatní plocha, o výměře 157 m2

k.ú. Stéblovice;

20. zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 308/5, rozdělenou GP č.116-10/2014 odsouhlaseným
KÚ Jičín pod č. 66/2014, nově označenou jako p.p.č. 308/7, ostatní plocha, o výměře 59 m2, část
p.p.č. 778/1, rozdělenou týmž GP a nově označenou jako p.p.č. 778/3, ostatní plocha, o výměře
55 m2, část p.p.č. 302/1, rozdělenou týmž GP a nově označenou jako p.p.č. 302/3, ostatní plocha,
o výměře 75 m2, vše v k.ú. Stéblovice;

21. zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 302/1, rozdělenou GP č.126-86/2014 odsouhlaseným
KÚ Jičín pod č. 262/2014, nově označenou jako p.p.č. 302/6, ostatní plocha, o výměře 361 m2,
k.ú. Stéblovice;

22. zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 328, rozdělenou GP č.115-9/2014 odsouhlaseným
KÚ Jičín pod č. 129/2014, nově označenou jako p.p.č. 328/2, ostatní plocha, o výměře 78 m2,
k.ú. Stéblovice;

23.  zveřejnění záměru prodeje, p.p.č. 488/1, orná půda, o výměře 889 m2,  p.p.č. 489, orná půda, o
výměře 1 399 m2,  p.p.č. 490, trvalý travní porost, o výměře 1 851 m2, p.p.č. 492, ostatní plocha,
o výměře 120 m2  vše v k.ú. Roveň u Sobotky;

24.  zveřejnění záměru bezúplatného převodu p.p.č. 491, ostatní plocha, o výměře 574 m2 a p.p.č.
495, ostatní plocha, o výměře 410 m2 vše v k.ú. Roveň u Sobotky.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1.  zápis z jednání finančního výboru ze dne  30.4.2014;

2.  zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8.4.2014;

3. rozhodnutí č. 14164653-SFŽP o poskytnutí podpory  na akci: MŠ Sobotka – zateplení a výměna
oken a pověřují starostu dalším jednáním a podpisem smlouvy;



4. schválenou žádost o příspěvek na akci: Chodníky v ul. Jičínská – ISPROFOND 5527510077 a
pověřují starostu dalším jednáním a podpisem smlouvy.

III. Zastupitelstvo pověřilo:

1.  funkcí oddávajícího  Ing. Lubora Jenčka.

IV. Zastupitelstvo deleguje:

1.  ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Bc. Jana
Janatku,  náhradníka  Bc.  Luboše Patku,  jako zástupce  města  na 20.  řádnou valnou hromadu
společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., a pověřuje ho účastí, zastupováním a
hlasováním na této valné hromadě, konané 11. června 2014.

V. Zastupitelstvo ukládá:
1. tajemníkovi MěÚ do 30.6.2014 připravit návrhy nových OZV o nakládání s KO a o poplatku za

KO a po projednání návrhů s ODK MVČR tyto předložit zastupitelstvu.

............................................ ...............................................
                                                                                                          Stanislav Tlášek
............................................. starosta
      ověřovatelé zápisu             


