
USNESENÍ
z dvacátého pátého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 14.8.2014 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1. rozpočtové opatření č. 7/2014/Z - úprava rozpočtu k 14.8.2014 v celkové částce úprav 3 650 000,- Kč
ve  výdajové části, tedy upravený rozpočet na straně příjmů v celkové částce 39 965 516,- Kč a na
straně výdajů v celkové částce 45 145 516,- Kč; viz příloha č.1 usnesení;

2. prodej 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 – správně Za poštou), 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 Vodohospodářské  a  obchodní  společnosti,  a.s.,  Jičín,  Na Tobolce  428 za
kupní cenu 10 000,- Kč + DPH;

3. bezúplatný převod 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, Obci Mladějov, IČO 00271845, která ponese náklady spojené s
převodem;

4. prodej 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,  pí  Z.....B.....,  Mladějov, za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s
prodejem;

5.  prodej  stožárové  trafostanice  PTS  35/0,4kV  provozní  číslo  JC  0670  Sobotka  –  U  koupaliště
postavené na pozemku parc. č. 2495/1, obec Sobotka, k.ú. Sobotka společnosti ČEZ Distribuci, a.s.,
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, za cenu 93 860,- Kč + DPH;

6. zveřejnění záměru prodat část p.p.č. 2404, ostatní plocha a část p.p.č. 2405, ostatní plocha, vše k.ú.
Sobotka;   

7. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem;

8. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, o poplatku za komunální odpad.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1. zápis z jednání finančního výboru ze dne  8.8.2014;

2.  rozhodnutí  č.  14210013-SFŽP  o  poskytnutí  podpory  na  spolufinancování  projektu  v  rámci
Operačního programu Životního prostředí  z  prostředků SFŽP ČR  a  dále  pověřili  starostu města
dalším jednáním  směřujícím k podpisu smlouvy.  

III. Zastupitelstvo neschválilo:

1. celoplošné snížení ceny pozemků v části obce Stéblovice.

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


