
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 2747/2020/VS/101.1/A10

USNESENÍ

z třináctého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 8. 10. 2020 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 – 2025 schválit; viz příloha č. 1 usnesení;

2. Dodatek č. 2 Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Český ráj“ a Dodatek
č. 1 Stanov dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Český ráj“;

3. závazný postup pro přidělování městských bytů;  viz příloha č. 2 usnesení;

4. plán financování obnovy vodovodů a kanalizací;  viz příloha č. 3 usnesení;

5. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 v rámci Programu regenerace MPR a zón
ve  výši  162  tis.  Kč  mezi  Městem  Sobotka  jako  poskytovatelem  a Petrem Švermou,  bytem
Kopeckého 186, 460 14 Liberec a Jiřím Mazuchem, bytem Doubrava 219, 294 11 Žďár, zastou-
peného Petrem Švermou, na zvýšené náklady spojené s opravou schodiště z 1. NP do 2. NP,
opravou částí podlah ve 2. NP a dalších souvisejících prací kulturní památky Venkovský dům č.p.
129, nám. Míru, Sobotka,  rejstříkové číslo 33948/6-5344, na st.p.č. 87/1 v k.ú. Sobotka, a to na
základě souhrnného přehledu – žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 25. 3. 2020 a
usnesení Zastupitelstva města Sobotky č. I/4 ze dne 28. 5. 2020;

6. vyhlášení záměru bezúplatného převodu kanalizačních přípojek realizovaných v rámci akce "So-
botka - kanalizace dešťová včetně přípojek dešťové a splaškové kanalizace";

7. smlouvu o převodu nemovitostí mezi Městem Sobotka, Mgr. Michaelou Dřízhalovou, trvale by-
tem Praha,  Vinohrady, Chodská 1131/21, Agrochovem Sobotka, a.s., se sídlem Staňkova Lhota
32, IČ 25272080 a p. Jaroslavem Samlerem, trvale bytem Libošovice 80, na část p.p.č. 765/1, od-
dělenou GP č. 132-26/2017 ze dne 1. 6. 2020 a nově označenou jako p.p.č. 765/6, ostatní plocha,
o výměře 168 m2, k.ú. Stéblovice, do vlastnictví Mgr. Michaely Dřízhalové, část p.p.č. 334/2, od-
dělenou týmž GP a nově označenou jako p.p.č. 334/3, zahrada, o výměře 5 m2, část p.p.č. 353/35,
oddělenou týmž GP a nově označenou jako p.p.č. 353/50, orná půda, o výměře 21 m2 a část p.p.č.
353/1, oddělenou týmž GP a nově označenou jako p.p.č. 353/49, orná půda, o výměře 138 m2, vše
v  k.ú.  Stéblovice,  do  vlastnictví  města  Sobotka,  kdy  nabyvatelé  uhradí  náklady  spojené  s
převodem rovným dílem;

8. kupní smlouvu mezi Městem Sobotka, jako prodávajícím a Jiřím Najmanem, trvale bytem So-
botka, Stéblovice 18 a manž. Miroslavem a Alicí Čejchanovými, trvale bytem Liberec, Liberec II,
Nové Město, nám. Soukenné 157/8, jako kupujícími, na část p.p.č. 188/2, oddělenou GP č. 123-
33/2014 ze dne 25.2.2014 a nově označenou jako p.p.č. 188/15, ostatní plocha, o výměře 63 m2,
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část p.p.č. 188/9, oddělenou GP č. 125-85/2014 ze dne 14.4.2014 a nově označenou jako p.p.č.
188/19, orná půda, o výměře 101 m2, a část nově označenou jako p.p.č. 188/20, orná půda, o vý-
měře 14 m2, vše v k.ú. Stéblovice, za kupní cenu v celkové výši 25 860,- Kč + náklady spojené s
převodem vlastnického práva;

9. kupní smlouvu mezi Městem Sobotka, jako prodávajícím a manž. Tomášem a Janou Kavalírový-
mi, trvale bytem Sobotka, Za poštou 706, jako kupujícím, na část p.p.č. 175/18, oddělenou GP č.
1158-129/2020 ze dne 31.8.2020 a nově označenou jako p.p.č. 175/18, ostatní plocha, o výměře
38 m2 v k.ú. Sobotka, za cenu 22 470,- Kč + náklady spojené s převodem vlastnického práva;

10. dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Objekt sociálního bydlení č.p. 6, ná-
městí  Míru,  k.ú.  Sobotka“  se smluvním dodavatelem DKK Stav  s.r.o.,  IČ 27349187,  jehož
předmětem je  změna závazku obsaženého ve Smlouvě ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 záko-
na č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;

11.  poskytování měsíčních odměn místostarostovi za výkon funkce i nadále ve výši  dle nař. vl.
č. 318/2017 Sb,. vždy v platném znění. 

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1. zápisy z jednání finančního výboru ze dne 20. 7. 2020 a ze dne 21. 9. 2020;

2. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 23. 7. 2020.

...............................................        ………………………….         ........………………………
        Ing. Lubor Jenček                       Jana Sedmidubská                          Milan Tomsa 
     starosta města Sobotka                  ověřovatelka zápisu                      ověřovatel zápisu        


