
USNESENÍ
z šestého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 17. 9. 2015 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1. dodatek č. 1 úplného znění zřizovací listiny, vydaného ke dni 1. 11. 2009, příspěvkové organizace
Školní jídelna, Sobotka, se sídlem Jičínská 435, 507 43 Sobotka, IČ: 71001387;

2.  prodej pozemků p.p.č. 444/1, trvalý travní porost o výměře 382 m2 a p.p.č. 446, trvalý travní
porost o výměře 424 m2, obě v k.ú. Lavice, část Zajakury manželům  H..... a V..... S......., oba
bytem ….............., 140 00 Praha 4 za cenu 4 500,- Kč + náklady spojené s prodejem;

3.  zveřejnění  záměru  prodeje,  pronájmu nebo výpůjčky pozemků p.p.č.  459,  zahrada  o výměře
177 m2;  p.p.č.  458,  zahrada  o  výměře  194 m2;  p.p.č.  457,  zahrada  o  výměře  180 m2;  p.p.č.
454/22, vodní plocha o výměře 27 m2; p.p.č. 37/2, ostatní plocha o výměře 146 m2 a p.p.č. 37/5,
ostatní plocha o výměře 89 m2, vše v k.ú. Kdanice;

4.  zveřejnění záměru prodeje, pronájmu nebo výpůjčky pozemků p.p.č. 237/4, zahrada o výměře
4 m2, p.p.č. 596/4, trvalý travní porost o výměře 38 m2, a část p.p.č. 596/2, zahrada, která bude
případně oddělena geometrickým plánem, vše v k.ú. Sobotka;

5. zveřejnění záměru prodat část p.p.č. 170/12, oddělenou GP č.119-13/2014 a nově označenou jako
p.p.č. 170/18, trvalý travní porost o výměře 125 m2, část p.p.č. 170/5, oddělenou týmž GP a nově
označenou jako p.p.č. 170/19, trvalý travní porost o výměře 14 m2, část p.p.č. 778/1, oddělenou
GP č.128-104/2015 a nově označenou jako p.p.č. 778/7, ostatní plocha o výměře 68 m2, část
p.p.č. 778/1,  oddělenou týmž GP a nově označenou jako p.p.č. 778/8, ostatní plocha o výměře 5
m2, a p.p.č. 170/11,  zahrada o výměře 283 m2, vše v k.ú. Stéblovice;

6.  prominutí  nedodržení  termínu  splatnosti  půjčky poskytnuté  městem  Spolku  Bendl,  o.s.  na
základě smlouvy o půjčce ze dne 12. 11. 2014 a jejího dodatku ze dne 22. 6. 2015.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1. zápis z jednání finančního výboru ze dne  14. 9. 2015;
2. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne  16. 9. 2015.

............................................ ...............................................
                                                                                                        Ing. Lubor Jenček 

starosta
............................................                                                                   
       ověřovatelé zápisu             


