USNESENÍ
z dvacátého třetího veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,
které se konalo dne 20.2.2014 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. plán kontrol finančního výboru na r. 2014 dle bodu 5 zápisu z jednání FV ze dne 18.2.2014;
2. rozpočtový výhled na rok 2015 – 2017, viz příloha č. 1 usnesení;
3. ponechání výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva v dosavadních částkách;
4. poskytnutí příspěvku na činnost SK Sobotka ve výši 210 tis. Kč s tím, že příspěvek bude
poskytnut na základě písemné smlouvy, přílohou smlouvy bude vzor vyúčtování příspěvku, který
spolek předloží po skončení roku;
5. smlouva o poskytnutí účelové dotace k částečné úhradě běžných výdajů souvisejících
s poskytováním sociální služby ve výši 60 000,- Kč mezi Městem Sobotka jako poskytovatelem
a Oblastní Charitou Sobotka, Malé nám. 2, Sobotka, jako příjemcem;
6. zveřejnění záměru prodat p.p.č. 470/1, trvalý travní porost o výměře 338 m 2, p.p.č. 443/2, trvalý
travní porost o výměře 254 m2, p.p.č. 454/12, vodní plocha o výměře 17 m 2, p.p.č. 454/13, vodní
plocha o výměře 10 m2 a p.p.č.454/15, vodní plocha o výměře 16 m2, vše v k.ú. Kdanice;
7. zveřejnění záměru prodat st.p.č. 430, o výměře 24 m2 v k.ú. Sobotka;
8. zveřejnění záměru prodat p.p.č. 2243/1, ostatní plocha, o výměře 94 m2 v k.ú. Sobotka;
9. přijetí přidělené dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014 ve výši 400 tis. Kč na
výměnu oken domu č.p. 6 nám. Míru, Sobotka a dofinancování akce v souladu s podmínkami
dotace z rozpočtu města;
10. že správní území města je součástí regionu Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj a
územní působnosti místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří na období 2014 – 2020;
11. udělit Čestné občanství Města Sobotky promovanému historikovi Karolu Bílkovi;
12. udělit Cenu Města Sobotky paní Mgr. Olze Bičišťové za dlouholetou práci pro festival
Šrámkova Sobotka a za zásluhy o kulturní výchovu mládeže;
13. udělit Cenu Města Sobotky paní Janě Ouředníkové za dlouholetou práci v tělovýchově a za
obnovení Sokola v Sobotce;
14. udělit Cenu Města Sobotky panu Johnu Sramkovi za propagaci města a české kultury v
zahraničí;
15. udělit Cenu Města Sobotky in memoriam panu Františku Staškovi za zásluhy a rozvoj
spolkového a kulturního života města.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 18.2.2014.

III. Zastupitelstvo pověřilo:
1. starostu uzavřením smlouvy o dílo č. 1/2014 se spol. REOPA, s.r.o., Kubelíkova 125, Liberec 9,
IČ 60278021 na zhotovení díla „Zámek Humprecht – oprava zábradlí vyhlídkového ochozu II.
etapa“ za cenu 607 731,- Kč vč. DPH.
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Stanislav Tlášek
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