
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

Čj.: MUSO 3765/2021/VS/101.1/A10

USNESENÍ

z devatenáctého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo 16.12.2021 v 18:00 ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1. ze závažných objektivních příčin snížení příspěvku města MKS Sobotka pro r. 2021 o 300 tis. Kč
na částku 3 200 tis. Kč;

2.  rozpočtové  opatření  č.  14/2021/Z  -  úprava  rozpočtu  k  16.12.2021,  v celkové  částce  úprav
5.488.338 Kč v příjmové části, v celkové částce úprav -2.900.000 Kč ve výdajové části a v částce -
8.388.338 Kč na straně financování, tedy upravený rozpočet na straně příjmů v celkové částce
70.978.786 Kč, na straně výdajů v celkové částce 86.183.339 Kč a financování v celkové částce
15.204.553 Kč;  viz. příloha č. 1 usnesení;

3. rozpočet města Sobotka na rok 2022 jako schodkový, ve výši příjmů 64.851.000 Kč, výdajů ve výši
82.687.000 Kč, kdy rozdíl  mezi příjmy a výdaji činí -17.836.000 Kč, tedy financování celkem je
17.836.000 Kč, z toho 8.250.000 Kč je čerpání přijatého úvěru, 14.713.000 Kč je použití úspor mi-
nulých let a 5.127.000 Kč je splátka úvěru; viz příloha č. 2 usnesení;

4. v rámci rozpočtu města Sobotka na rok 2022 poskytnutí příspěvků, darů, dotací a NFV z rozpočtu
města dle předloženého návrhu; viz příloha č. 3 usnesení;

5. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 – 2026;  viz příloha č. 4 usnesení;

6.  směnnou  smlouvu  mezi  městem  Sobotka  a  Petrem Zahradníkem,  Na  Celné  288,  Sobotka,
na směnu p.p.č. 2249/3, ost. plocha o výměře 51 m2 a p.p.č. 2249/4, ostatní plocha o výměře
3 m2 v k.ú. Sobotka za p.p.č. 3071, ost. plocha o výměre 1 m2 a p.p.č. 1443/2, zahrada o výměře
51  m2 v k.ú.  Sobotka  dle  GP  č.  1248-78/2021   s  doplatkem  rozdílu  výměr  vycházejícím
ze znaleckého posudku Jarmily Sittové, Za školou 674, Sobotka, č. 2398 z 08.02.2021, kdy cena
za 1 m2 činí 472,14 Kč a s úhradou nákladů spojených s převodem vlastnického práva rovným dí-
lem;

7. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství;

8. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci.

mailto:sobotka@craj.cz


II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1. zápis z jednání finančního výboru ze 14.12.2021.

...............................................              ..……………………………….                 ...………………...…………
            Ing. Lubor Jenček                         Mgr. Zdeňka Badová                      Jana Sedmidubská 
       starosta města Sobotka                    ověřovatelka zápisu                     ověřovatelka zápisu              


