
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 2679/2022/VS/101.1/A10

USNESENÍ

z dvacátého druhého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 15.09.2022 v 18:00 ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1. udělení Ceny města Sobotky in memoriam promovanému historikovi Vladimíru Rudovi za vynika-
jící zásluhy  o poznání dějin města;

2.  poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 Římskokatolické farnosti - děkanství Sobotka,
IČO 47474092, ve výši 200.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí;

3. rozpočtové opatření č. 8/2022/Z - úprava rozpočtu k 15.09.2022, kde se na straně příjmů a  vý-
dajů navyšuje částka o 11.116.000 Kč, tedy upravený rozpočet na straně příjmů v celkové částce
79.451.210 Kč, na straně výdajů v celkové částce 96.921.210 Kč a financování v celkové částce
17.470.000 Kč;  viz. příloha č. 1 usnesení;

4.  v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, kompetence Rady města Sobotky ke schvalování a provádění rozpočtových opatření;
viz příloha č. 2 usnesení;

5. kupní smlouvu „Sobotka – Osek: Kanalizace a čistírna odpadních vod – 3. etapa“ mezi městem
Sobotka jako prodávajícím a Vodohospodářskou a obchodní společností, a. s., Jičín,  IČ 60109149
jako kupujícím;

6. územní studii zastavitelné plochy Z9 Sobotka, na katastrálním území Sobotka, pozemek par. č.
375/6, 375/8, 375/10, 375/11, 375/12, 402/1 jako podklad pro rozhodování v území a pořízení
změn územního plánu a ukládá pořizovateli zajistit vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti.  

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1. zápis z jednání finančního výboru z 30.08.2022;

2. zápis z jednání kontrolního výboru z 08.09.2022.

...............................................           ...……………………………….              ….……………………………...
         Ing. Lubor Jenček                          Mgr. Zdeňka Badová                       Marta Kunstová     
    starosta města Sobotka                     ověřovatelka zápisu                    ověřovatelka zápisu              
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