
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 1639/2021/VS/101.1/A10

USNESENÍ

z šestnáctého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 27.05.2021 v 18:00 ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1. uzavření projednání závěrečného účtu města za rok 2020 vyjádřením souhlasu s celoročním hos-
podařením, a to bez výhrad;

2. účetní závěrku města Sobotka za rok 2020;

3. pořízení územní studie na lokalitu označenou v ÚP Sobotka jako Z9, a to v koordinovaném postu-
pu se sousední obcí Osek s ohledem na její navazující plochu Z5, přičemž úhrada nákladů spo-
jených s pořízením ÚS bude na vrub vlastníků předmětného území;

4.  dodatek ke smlouvě o  revolvingovém úvěru reg. č. 99026319828 mezi městem Sobotka a  Ko-
merční bankou, a.s., IČ 45317054;

5. dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací číslo stavby: 33167a mezi městem Sobotka,
jako budoucím dárcem a Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČO
70947996, jako budoucím obdarovaným;

6. smlouvu o smlouvě budoucí darovací číslo stavby: 33167b mezi městem Sobotka, jako budoucím
dárcem a Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70947996;

7. kupní smlouvu mezi městem Sobotka, jako prodávajícím a manž. Josefem a Blaženou Jedličkový-
mi, Jarmily Glazarové 557, Sobotka, jako kupujícími, na část p. p. č. 599/6, oddělenou GP č. 1139-
600/2020 ze dne 24.03.2021 a nově označenou jako p. p. č. 599/46 ostatní plocha, o výměře 19
m2,  p. p. č. 599/47 ostatní plocha, o výměře 14 m2 a st. p. č. 1176 o výměře 12 m2, vše v k. ú. So-
botka, za cenu 21.250 Kč + náklady spojené s převodem vlastnického práva;

8. prodej p. p. č. 402/1, trvalý travní porost, o výměře 376 m2 v k. ú. Sobotka  p. Michalu Jaklovi,
Černošice,  Sadová 1931 a  Ing. Danielu Kopicovi, Praha 8,  Čimice, Fořtova179/43,  za cenu  vy-
cházející  ze  znaleckého  posudku  Jarmily  Sittové,  Za  školou  674,  Sobotka,  č.  2398  ze  dne
08.02.2021,  kdy  cena  za  1  m2 činí  472,14  Kč,  tedy  za  cenu  177.525  Kč  +  náklady  spojené
s převodem vlastnického práva;

9.  rozpočtové  opatření  č.  5/2021/Z  -  úprava  rozpočtu  k  27.05.2021,  v celkové  částce  úprav
3.000.000 Kč ve výdajové části a v částce 3.000.000 Kč na straně financování,  tedy upravený roz-
počet  na  straně  příjmů  v celkové  částce  57.983.098  Kč,  na  straně  výdajů  v celkové  částce
82.073.500 Kč a financování v celkové částce 24.090.402 Kč;  viz. příloha č. 1 usnesení;
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10. finanční spoluúčast města na provedení obnovy kulturní památky - venkovského domu na adre-
se Sobotka, nám. Míru 129, rejstříkové číslo 33948/6-5344, ve výši 63 tis. Kč;

11. v souladu s ust. § 84 odst.2 písm. o) a § 80 odst.1 písm. d) zákona o obcích poskytnutí straven -
kového paušálu uvolněným členům zastupitelstva ve výši 60,- Kč za odpracovanou směnu v pra-
covních  dnech  a  dále za  shodných  podmínek  jako  zaměstnancům  města  s  účinností  od
01.06.2021.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1.  zápis z jednání finančního výboru z 27.04.2021.

III. Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí:

1. ve věci Programu regenerace MPZ Sobotka 2022-2027 na nejbližší zasedání zastupitelstva. 

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


