
USNESENÍ
ze sedmnáctého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 29. 6. 2017 v 18.00 hod. v Městském divadle v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1. rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Sobotka při veřejném projednání;

2.  rozhodnutí  o  námitkách  uplatněných  k  návrhu  Územního  plánu  Sobotka  při  opakovaném
veřejném projednání;

3.  prodej nově vzniklých pozemků parc. č. 1505/34 a parc. č. 1505/35 v k.ú. Sobotka, které byly
odděleny GP č. 1054-152/2016 ze dne 10.1.2017, za cenu dle ZP č. 2227 ze dne 20.3.2017 ve
výši 142 840,- Kč + náklady spojené s prodejem ve výši 8 900,- Kč, mezi panem J....  P.......,
bytem ….........., 507 43 Sobotka jako kupujícím a Městem Sobotka jako prodávajícím a uzavření
kupní smlouvy; 

4. prodej nově vzniklých pozemků parc. č. 1505/32, parc.  č. 1505/37 a parc. č. 1505/38 v k.ú.
Sobotka, které byly odděleny GP č. 1054-152/2016 ze dne 10.1.2017, za cenu dle ZP č. 2226 ze
dne 25.3.2017 ve výši 78 880,- Kč + náklady spojené s prodejem ve výši 8 100,- Kč, mezi J....
O.... a L..... O......, oba bytem …......., 507 43 Sobotka jako kupujícími a Městem Sobotka jako
prodávajícím a uzavření kupní smlouvy;

5. prodej nově vzniklých pozemků parc. č. 1505/33, parc. č. 2276/20, parc. č. 1505/5 a parc. č.
1505/39 v k.ú. Sobotka, které byly odděleny GP č. 1054-152/2016 ze dne 10.1.2017, za cenu dle
ZP č. 2225 ze dne 17.3.2017  ve výši 78 690,- Kč + náklady spojené s prodejem ve výši 8 200,-
Kč, mezi paní I..... S........., bytem …........., 507 43 Sobotka jako kupujícím a Městem Sobotka
jako prodávajícím a uzavření kupní smlouvy;

6. směnu a prodej nově vzniklých pozemkových parcel č. 324/8, parc. č. 2276/19 a  parc. č. 1505/2
v nové výměře 374m2,  vše v k.ú. Sobotka, které byly odděleny GP č. 1054-152/2016 ze dne
10.1.2017, za pozemky parc. č. 1505/29, 1505/44 a 1505/3, vše v k.ú. Sobotka, a doplatek kupní
ceny vycházející ze ZP č. 2220 ze dne 19.3.2017 ve výši 63 520,- Kč + poměrná část nákladů
spojených s prodejem ve výši 4 050,- Kč, mezi Městem Sobotka na straně jedné a paní V....
R.........., bytem ….........., 508 01 Hořice na straně druhé a uzavření směnné smlouvy;

7. smlouvu o smlouvě budoucí na prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 1505/40  v k.ú. Sobotka,
který  byl  oddělen  GP č.  1054-152/2016  ze  dne  10.1.2017,  za  cenu  dle  ZP č.  2219  ze  dne
14.3.2017 ve výši 26 950,- Kč + náklady spojené s prodejem ve výši 6 700,- Kč, mezi paní M......
H........, bytem ….................., 507 43 Sobotka jako budoucím kupujícím a Městem Sobotka jako
budoucím prodávajícím;

8.  obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o nočním klidu.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1.  radou města Sobotky schválené finanční dary a příspěvky z rozpočtu města.

III. Zastupitelstvo neschválilo:

1. nabytí vlastnického práva k části p.p.č. 2268/1 o výměře cca 73 m2, v k.ú. Sobotka, vydržením v
dobré víře, že pozemek patří k nemovitosti č.p. 375 na st.p.č. 206, ve prospěch pí B..... A.......



IV. Zastupitelstvo vydává:

1.  Územní plán Sobotka formou opatření obecné povahy č. 1/2017

............................................. ...............................................
                                                                                                        Ing. Lubor Jenček 
.............................................                                                                    starosta
      ověřovatelé zápisu             


