
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 3705/2022/VS/101.1/A10

USNESENÍ

z druhého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 15.12.2022 v 18:00 ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1. s účinností od 01.01.2023 stanovení výše odměn NČZ dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění vl. nař. č. 415/2022 Sb.,
v tabulkových částkách za výkon funkce člena ZM nebo člena RM, u předsedy a členů výborů ZM
a komisí RM se odměny stanoví výpočtem, kdy základ rovnající se tabulkové částce za výkon
funkce člena ZM bude navýšen o 20% maximální tabulkové částky za výkon dané funkce v přípa-
dě výborů ZM, resp. o 10% v případě komisí RM,  s tím, že k případné kumulaci funkcí se nepřihlí-
ží – viz příloha č. 1 usnesení, a že v případě změny funkcí se odměna poskytuje v nové výši podle
daných pravidel dnem změny;

2. s účinností od 01.01.2023 poskytování peněžitých plnění nečlenům zastupitelstva za výkon funk-
ce členů výborů ZM a předsedů a členů komisí RM měsíčně výpočtem z tabulkových částek  dle
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných cel-
ků, ve znění vl. nař. č. 415/2022 Sb., ve výši 20%  tabulkové částky za výkon dané funkce v přípa-
dě výborů ZM, resp. ve výši 10% v případě komisí RM,  s tím, že k případné kumulaci funkcí se
nepřihlíží – viz příloha č. 2 usnesení, a že v případě změny funkcí se odměna poskytuje v nové vý-
ši podle daných pravidel dnem změny;

3. poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku při občanských obřa-
dech (svatby, vítání občánků) členům zastupitelstva a zaměstnancům MěÚ ve výši 300 Kč/ob-
řadní den, s účinností od 01.01.2023;

4. 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 za odpracovanou směnu v pracovních dnech
a dále za shodných podmínek jako zaměstnancům města vždy v souladu s  aktuálním zněním
vnitřního předpisu;

5. 1. rozpočet města Sobotka na rok 2023 jako schodkový, ve výši příjmů 75.684 tis. Kč, výdajů
ve výši 91.443 tis. Kč, kdy schodek ve výši 15.759 tis. Kč bude kryt čerpáním úvěru a z přebyt-
ků hospodaření minulých let, viz příloha č. 3 usnesení;

2. v rámci rozpočtu města Sobotka na rok 2023 poskytnutí příspěvků, darů a dotací z rozpočtu
města dle předloženého návrhu, viz příloha č. 4 usnesení;
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6.  vyhlášení  záměru  přijetí  příspěvku  na  investiční  výstavbu  „Veřejný  vodovod  Lavice“  ve  výši
966.285 Kč od Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s. Jičín, IČ 60109149, jakož i záměr
prodeje najaté věci - stavby vodovodu VOS, a. s. Jičín, IČ 60109149.

II. Zastupitelstvo jmenovalo:

1. Veroniku Jeřábkovou a Ing. Jiřího Koldu členy finančního výboru;

2. Mgr. Petru Matouškovou a Petra Zahradníka členy kontrolního výboru.

III. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1. zápis ze schůze revizní skupiny Mikroregionu Český ráj, kontrolní zprávu o finanční činnosti Mik-
roregionu Český ráj v roce 2022 a protokol o výsledku kontroly vykonané u Obecně prospěšné
společnosti pro Český ráj v roce 2022, vše ze dne 03.10.2022. 

...............................................              ..……………………………….                .....………….……...…………
            Ing. Lubor Jenček                              Bc. Luboš Patka                      Ing. Kateřina Stašková
       starosta města Sobotka                      ověřovatel zápisu                       ověřovatelka zápisu      


