
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  1792/2022/VS/101.1/A10

USNESENÍ

z dvacátého prvního veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 16.06.2022 v 18:00 ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1. uzavření projednání závěrečného účtu města za rok 2021 vyjádřením souhlasu s celoročním hos-
podařením, a to bez výhrad;

2. účetní závěrku města Sobotka za rok 2021;

3. smlouvu o úvěru  ve výši 7 mil. Kč na profinancování investic roku 2022/2023 mezi městem So -
botka a Komerční bankou, a. s. Praha, IČ 45317054;

4. smlouvu o revolvingovém úvěru ve výši 3 mil. Kč na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy
a výdaji rozpočtu města mezi městem Sobotka a Komerční bankou, a. s. Praha, IČ 45317054;

5. rozpočtové opatření č. 5/2022/Z - úprava rozpočtu k 16.06.2022, kde se na straně výdajů přesou-
vá 647 tis. Kč a ve financování se přesouvá 4.250 tis. Kč, tedy upravený rozpočet na straně příjmů
v celkové částce 67.109.500 Kč, na straně výdajů v celkové částce 84.579.500 Kč a financování
v celkové částce 17.470.000 Kč;  viz. příloha č. 1 usnesení;

6.  poskytnutí úvěru  z  Fondu rozvoje  bydlení  pro žadatele  Bc.  J....  J.......,  …...........,  Sobotka,  na
zřízení ekologického vytápění – pořízení tepelného čerpadla v domě čp. …. v Sobotce, část ….......,
ve  výši  150  tis.  Kč,  s  podmínkou  dodržení  postupů  daných  stavebním  zákonem  a platnými
pravidly pro tvorbu a používání FRB a uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru;

7. darovací smlouvu na finanční dar ve výši 146.434 Kč mezi městem Sobotka jako dárcem a Mikro-
regionem Český ráj, IČ 69155950 jako obdarovaným;

8. záměr převodu infrastrukturního majetku města - kanalizační stoky vystavěné v rámci III. etapy
stavby Sobotka - Osek: Kanalizace a čistírna odpadních vod o celkové délce 1.475 m Vodohospo-
dářské a obchodní společnosti a. s. Jičín, IČ 60109149;

9. návrh vlajky města, kde je list vlajky tvořený dvěma vodorovnými pruhy, bílým a modrým, které
doplňuje uprostřed listu vlajky čtvercové pole široké jednu polovinu šířky listu a tvořené dvěma
vodorovnými pruhy, modrým a bílým, přičemž modrý pruh ve čtvercovém poli je dole zubatý tře-
mi čtvercovými zuby a čtyřmi obdélníkovými mezerami a v tomto modrém pruhu se nacházejí
dvě volné bílé, nahoře cimbuřové věže, zatímco v bílém pruhu je rovněž tak volná modrá brána
zaklenutá oslím hřbetem; vyobrazení viz příloha č. 2 usnesení.
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II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1. zápis z jednání finančního výboru z 13.06.2022;

2. zápis z jednání kontrolního výboru z 13.06.2022.

III. Zastupitelstvo pověřilo:

1. starostu města podáním žádosti do PS Parlamentu ČR o schválení a udělení vlajky města a za-
řazení historického znaku města do Registru komunálních symbolů.

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


