
M Ě S T O   S O B O T K A 

Městský úřad Sobotka
Boleslavská 440, 507 43  Sobotka

E-mail: urad@sobotka.cz, tel. 493 544 381, ID schránky: p2wbqb6

č.j.: MUSO 3386/2018/VS/101.1/A10

U s n e s e n í
z druhého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotky,

které se konalo dne 13. 12. 2018 od 18.00 hodin ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1. jmenování Ing. Tomáše Lukáše a Ing. Jana Tomsy členy finančního výboru;

2. jmenování Petra Buchala a Marty Kunstové členy kontrolního výboru ;

3. s účinností od 1.1.2019 stanovení výše odměn NČZ jako souhrn odměn podle souběhu výkonu
funkcí  dle  ust.  §  74  odst.3  zákona  o  obcích  ve  výši  75  % maximálních  částek  dle  nař.  vl.
č. 318/2017 Sb., ve znění nař. vl.  č. 202/2018 Sb, zaokrouhlených na celé koruny nahoru  dle
předloženého návrhu;  viz příloha č. 1 usnesení;

4. peněžitá plnění poskytovaná nečlenům zastupitelstva za výkon funkce člena výboru ve výši 400,-
Kč za zápis a funkce předsedy komise ve výši 700,- Kč za zápis, s účinností od 1.1.2019;

5. poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku při občanských obřa-
dech (svatby, vítání občánků) členům zastupitelstva a zaměstnancům MěÚ ve výši 300 Kč/ob-
řadní den, s účinností od 1.1.2019;

6.  rozpočet města Sobotka na rok 2019 jako schodkový, ve výši příjmů 61 730 tis. Kč, výdajů ve
výši 80 360 tis. Kč, kdy schodek ve výši 18 630 tis. Kč bude kryt z úspory minulých let, viz pří-
loha č. 2 usnesení;

7. v rámci rozpočtu města Sobotka na rok 2019 poskytnutí  příspěvků, darů a dotací z rozpočtu
města dle předloženého návrhu, viz příloha č. 3 usnesení;

8.  stanovení  závazných ukazatelů  rozpočtu města  Sobotka  na rok 2018 jako minimálních  nebo
maximálních tak, že v příjmové části jsou závazným ukazatelem daňové příjmy (třída 1) celkem,
přijaté transfery (třída 4) dle jednotlivých poskytovatelů, běžné (třída 2) a kapitálové (třída 3) pří-
jmy dle paragrafů a ve výdajové části jsou závazným ukazatelem poskytnuté příspěvky, dary a
dotace dle jednotlivých příjemců, ostatní běžné (třída 5) a kapitálové (třída 6) výdaje dle para-
grafů;

9.  odkoupení p.p.č. 79, lesní pozemek, o výměře 0,33 ha v k.ú. Čálovice, za cenu 30 tis. Kč, od
M........ P..., L…......., N.......... a J..... P..., M.... B.........., …............;

10. prodej p.p.č. 969/8, ostatní plocha, o výměře 230 m2 a p.p.č. 969/13, ostatní plocha, o výměře
50 m2 , obě v k.ú. Sobotka manželům Ing. J.......... a Ing. H... P........, Sobotka, …............, za cenu
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dle znaleckého posudku bez ceny porostů, tedy za cenu ve výši 74 220,- Kč + náklady spojené s
prodejem;

11. směnu p.p.č. 2139/5, ostatní plocha, o výměře 31 m2 a p.p.č. 2139/6, ostatní plocha, o výměře
38 m2, obě v k.ú. Sobotka, oddělených GP č.1092-185/2018, za p.p.č. 249/24, orná půda, o vý-
měře 6 949 m2 v k.ú. Lavice + doplatek rozdílu cen dle znaleckého posudku.

II. Zastupitelstvo neschválilo:

1.  nabytí vlastnického práva k p.p.č.2268/11 o výměře 74 m2 oddělené od  p.p.č. 2268/1 v k. ú. So-
botka vydržením v dobré víře, že pozemek patří k nemovitosti č.p. 375 na st.p.č. 206, ve prospěch
pí B..... A........

............................................ .......................................... .....................................
      Bc. Luboš Patka     Jana Sedmidubská                            Ing. Lubor Jenček 
     ověřovatel zápisu    ověřovatelka zápisu           starosta města

                  


