
USNESENÍ
z dvacátého druhého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 24. 8. 2018 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1. udělení „Čestného občanství“ in memoriam Prof. Josefu Pekařovi;

2. udělení Cen města Sobotky:

- Bc. Lence Dědečkové - Cenu města Sobotky za zásluhy o rozvoj Knihovny Fráni Šrámka a za
podíl na vzniku a činnosti Nadace rodného domu Fráni Šrámka; 

-  PhDr.  Dagmar Faměrové -  Cenu města  Sobotky za zásluhy o rozvoj  zámku Humprecht  a  za
trvalou péči o sochy v okolí Sobotky;

- manželům Jasně a Václavovi Fiedlerovým - Cenu města Sobotky  in memoriam za dlouholetý
přínos sobotecké kultuře a za práci pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Sobotka;

-  Ing.  Josefu  Jindrovi  -  Cenu  města  Sobotky  za  přínos  sobotecké  kultuře  a  dlouholetou
žurnalistickou a literární činnost;

- panu Josefu Kettnerovi - Cenu města Sobotky za trvalý přínos Sobotce v nejrůznějších oblastech
kultury;

-  Mgr.  Haně  Kofránkové  -  Cenu  města  Sobotky  za  dlouholetou  úspěšnou  práci  pro   festival
Šrámkova Sobotka;

-  MVDr.  Marii  Košelkové a  MVDr.  Ladislavu Košelkovi  -  Cenu  města  Sobotky za  obětavou
a nezištnou práci pro město a školní mládež;

-  MUDr.  Jindřichu  Macounovi  -  Cenu  města  Sobotka  za  dlouholetý  přínos  v  oblasti  rozvoje
zdravotní péče na Sobotecku;

-  panu  Lubomíru  Martínkovi  -  Cenu  města  Sobotky  za  dlouhodobé  úspěšné  vedení  mladých
šachistů;

- P. Petru Němcovi - Cenu města Sobotky za zahájení generální opravy kostela sv. Máří Magdalény
a za  jeho aktivní působení v sobotecké farnosti;

- Mgr. Petru Pfeiferovi - Cenu města Sobotky in memoriam za přínos sobotecké kultuře, za činnost
v Obci baráčníků a v Klubu přátel města Sobotky;

- paní Aleně Pospíšilové - Cenua města Sobotky za zásluhy o rozvoj Knihovny Fráni Šrámka a za
podíl na vzniku a činnosti Nadace rodného domu Fráni Šrámka;

- RNDr. Janu Samšiňákovi  - Cenu města Sobotky za vzornou rekonstrukci Šolcova statku a za
přínos sobotecké kultuře.

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

      ověřovatelé zápisu             


