
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 2605/2021/VS/101.1/A10

USNESENÍ

ze sedmnáctého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,

které se konalo dne 26.08.2021 v 18:00 ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

1.  rozpočtové  opatření  č.  9/2021/Z  -  úprava  rozpočtu  k  26.08.2021,  v celkové  částce  úprav
400.000 Kč  v  příjmové  části,  v celkové  částce  úprav  900.000  Kč  ve  výdajové  části  a v  částce
500.000 Kč na straně financování,  tedy upravený rozpočet  na straně příjmů v celkové částce
61.713.257 Kč, na straně výdajů v celkové částce  86.040.506 Kč a financování v celkové částce
24.327.249 Kč;  viz. příloha č. 1 usnesení;

2.  veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 v rámci  Programu regenerace MPR
a zón ve výši  363 tis. Kč mezi Městem Sobotka jako poskytovatelem a Petrem Švermou, bytem
Kopeckého 186,  460 14 Liberec a Jiřím Mazuchem, bytem Doubrava 219,  294 11 Žďár, zastou-
peného Petrem Švermou, na zvýšené náklady spojené s výměnou vybraných oken a dalších sou-
visejících prací kulturní památky Venkovský dům čp. 129, nám. Míru, Sobotka,  rejstříkové číslo
33948/6-5344, na st. p. č. 87/1 v k. ú. Sobotka, a to na základě souhrnného přehledu – žádosti
o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 19.03.2021 a usnesení zastupitelstva města Sobotky č.
I/10 ze dne 27.05.2021;

3. bezúplatný převod pozemku p. č. 2267/4 o výměře 62m2, ostatní plocha – silnice, v k. ú. Sobotka,
mezi Královéhradeckým krajem jako dárcem a městem Sobotka jako obdarovaným, s omezující-
mi podmínkami: „Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděné nemovité věci,
které  se  zřizuje  bezúplatně  mezi  stranami  na  dobu  10  let  ode  dne  právních  účinků  vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí
osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod místní komunikací,
v souladu s veřejným  zájmem,  tj.  zejména jej  nebude  využívat  ke  komerčním či  jiným výdě-
lečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit
pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.“;

4. bezúplatný převod pozemku p. č. 2893, o výměře 4m2, ostatní komunikace v k. ú. Sobotka mezi
městem Sobotka jako dárcem a Královéhradeckým krajem jako obdarovaným;

5.  smlouvu o zajištění požární ochrany mezi městem Sobotka a obcí Ohařice, IČ: 00578461.

mailto:sobotka@craj.cz


II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1.  zápis z jednání finančního výboru z 23.08.2021.

...............................................          …………………….………..….                  …….……………………….......
            Ing. Lubor Jenček                      Mgr. Zdeňka Badová                         Jana Sedmidubská

  
       starosta města Sobotka                 ověřovatelka zápisu                        ověřovatelka zápisu              


