USNESENÍ
z devatenáctého veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 29. 1. 2009 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce.

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. rozpočtové opatření č. 5/2008 - úprava rozpočtu k 31.12.2008 v celkové částce 63,819.610,- Kč
v příjmové i výdajové části;
2. rozpočet města na rok 2009 ve výši 37,240.000,- Kč v příjmové a výdajové části;
3. zveřejnění záměru města pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku parkoviště u hřbitova na
p.p.č.1447/2 k.ú.Sobotka;
4. smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a smlouvu o
omezení užívání nemovitosti č. 124/OU-V/08 mezi městem Sobotka a Královéhradeckým krajem,
zastoupeným majetkovým správcem SÚS Královéhradeckého kraje p.o. Hradec Králové;
5. smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení
užívání nemovitosti č. 101/OU-K/09 mezi městem Sobotka a Královéhradeckým krajem,
zastoupeným majetkovým správcem SÚS Královéhradeckého kraje p.o. Hradec Králové;
6. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Sobotka
a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupenou společností ELPROM CZ s.r.o. Hořice;
7. přijetí darovaných pozemkových parcel z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města
Sobotka a darování pozemkových parcel z majetku města Sobotka do vlastnictví
Královéhradeckého kraje dle přípisu SÚS KHK č.j. SÚS/152-08, TÚ/022-04/52-Kaš ze dne
13.1.2009;
8. smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 200.000,- Kč k částečné úhradě běžných výdajů
souvisejících s poskytováním sociální služby mezi městem Sobotka a Oblastní Charitou Sobotka;
9. vzdání se předkupního práva na zpětnou koupi nemovitosti č.p. 17 na st.p.č. 29/1 se st.p.č. 29/1
s p.p.č. 50/2 a 50/3, vše k.ú. Lavice;
10. zmocnění pro starostu města Sobotka – Stanislava Tláška, zástupce místostarostu města Sobotka
– Jaroslava Šolce k jednání ve všech záležitostech ve vztahu k žádosti o dotaci z Operačního
programu Životního prostředí pro období 2007-2013 na projekt „Sobotka – Osek, Kanalizace a
ČOV – 3. etapa“;
11. smlouvu o nájmu nemovitostí č. UZSVM/HJC/5515/2008-HJCM mezi městem Sobotka a
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha, Územní
pracoviště Hradec Králové;
12. prodej p.p.č. 643/20 v k.ú. Staňkova Lhota o výměře 144 m 2 panu M...... B......., Sedličky za
cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem;
13. nový záměr vyjádřený v oznámení o výběru kupujícího na prodej pozemků na akci: „Výstavba
bytových domů“ na částech p.p.č. 618/36, 618/50, 618/53 a 618/54 vše v k.ú.Sobotka, s termínem
přijímání nabídek do 16.3.2009;
14. aktualizované cíle Programu regenerace MPZ Sobotka;

15. ponechání výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva v dosavadních částkách, dle nového
nařízení vlády č. 20/2009 Sb. odměny nepřepočítávat.
II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 20.1.2009;
2. zprávu tajemníka o dodržování pravidel pro poskytování příspěvků spolkům a dalším
organizacím ze dne 28.1.2009;
3. informaci starosty o přípravě akce „Sobotka – Osek, Kanalizace a ČOV – 3. etapa“ a o způsobu
jejího financování.
III. Zastupitelstvo ukládá:
1. příjemcům příspěvků na činnost z rozpočtu města Sobotky doložit FV zastupitelstva
prostřednictvím MěÚ vyúčtování příspěvku za rok 2008 do 15.2.2009 a u příspěvku nad 20.000,Kč předložit přehled finančního hospodaření za r. 2008 v rozsahu DP do 31.3.2009;
2. FV provést kontrolu dodržování pravidel pro poskytování příspěvků spolkům a předložit o tom
zprávu zastupitelstvu do příštího zasedání zastupitelstva;
3. MěÚ a starostovi pozastavit poskytování příspěvků na činnost spolků vyšších než 5 000,-Kč
včetně do schválení FV, termín do 15.2.2009.
IV. Zastupitelstvo neschválilo:
1. přílohu č. 2 ke smlouvě č. 054/KS Teplo/19.09.08/SOB - dohoda o ceně a platebních podmínkách
č. 1/2009 mezi městem Sobotka a Trigadem, s.r.o. Praha.

............................................

...............................................
Stanislav Tlášek
starosta

........................................
ověřovatelé zápisu

