USNESENÍ
z třetího veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky, které se konalo dne 15. 2. 2007 v
18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce.

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. rozpočtové opatření č. 5/2006 - úprava rozpočtu k 31.12.2006 v částce 51,332.800,- Kč v
příjmové i výdajové části;
2. rozpočet města na rok 2007 v částce 29,460.000,- Kč v příjmové i výdajové části,
3. rozpočtový výhled na r. 2008 – 2010;
4. náplň činnosti a pravidla práce finančního výboru zastupitelstva města Sobotky;
5. směnu nově vzniklé p.č. 59/3 (11 m2) k.ú. Osek v majetku města za nově vzniklou p.č. 606 (73
m2) k.ú. Osek v majetku manž. Š.........;
6. záměr města odprodat parcelu PK 37, část parcely PK 38 a část parcely PK 442 o celkové výměře
589 m2 k.ú. Kdanice;
7. odkoupení p.p.č. 298/4 (2058 m2) k.ú. Kdanice za dohodnutou kupní cenu + náklady spojené s
prodejem;
8. odprodej části p.p.č. 2407 o výměře 10 m2 v k. ú. Sobotka u domu čp. … Černínská ul. v
Sobotce majitelce pí H....... za odhadní cenu + náklady spojené s prodejem;
9. záměr města směnit po geometrickém rozdělení díl p.p.č. 252/1 k.ú. Sobotka o výměře cca 40 %
v části přiléhající k septiku a příjezdové cestě a celé p.p.č. 257/4 (29 m2) k.ú. Sobotka, dnes
zahrada základní školy za díl p.p.č. 257/2 a p.p.č. 257/3 k.ú. Sobotka v celkové výměře cca 66
m2, které jsou zastavěny komunikací ul. Předměstská a celé p.p.č. 1196/2 (2529 m2) k.ú.
Sobotka, dále 1168/2 k.ú. Sobotka o výměře 10% z celkové výměry, 1169/2 k.ú. Sobotka v
rozsahu 17 % celkové výměry, které jsou zastavěny komunikací ul. Za školou;
10. záměr města provést směnu části pozemků p.č. 596/2 a 596/4 k.ú. Sobotka za část pozemku p.č.
237/2 k.ú. Sobotka tak, aby byl zabezpečen přístup k přilehlým pozemkům řadových domů v
Zahradní ul.;
11. záměr města pronajmout parkoviště u hřbitova na p.p.č. 1447/1 (4780 m2) a 1447/2 (762 m2)
k.ú. Sobotka za účelem provozování parkoviště s tím, že si zastupitelstvo vyhrazuje rozhodování
v dané věci;
12. smlouvu o dílo na vypracování prováděcího projektu DPS Sobotka – dům společných funkcí s
Ateliérem Zítka-Plocek-Misík Hradec Králové a městem Sobotka;
13. smlouvau o dílo „Sobotka – ulice Zahradní a Bezručova - komunikace“ mezi městem Sobotka a
ateliérem PROZIS Mladá Boleslav;
14. kupní smlouvu o dodávce a odběru tepla mezi městem Sobotka a Trigadem s.r.o. Praha;
15. záměr města prodat dům čp. 290 Boleslavská ul., Sobotka;
16. členství města Sobotky ve Svazu měst a obcí České republiky;

17. ponechání výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva v dosavadních částkách a dle nové
tabulky platné od 1.1.2007 je nepřepočítávat;
18. cestovní náhrady členů OZ, stejně jako u zaměstnanců města dle platného vl. nař. – stravné v
dolní hranici;
19. plán partnerské spolupráce s polským městem Sobótka na rok 2007;
20. rozšíření programového prohlášení zastupitelstva pro rozvoj města Sobotka v r. 2007 o opravu
střechy mateřské školy a výměny kotlů náhradou za jiné tepelné zdroje v budově MěÚ;
21. zapojení města do dotačního programu Podpora obnovy venkova.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zprávu o finanční činnosti DSO „Mikroregion Český ráj“ v roce 2006.

III. Zastupitelstvo neschválilo:
1. vyhlásit záměr města Sobotky na odprodej p.p.č. 1171/2 k.ú. Sobotka.

IV. Zastupitelstvo pověřuje:
1. starostu zahájit jednání s fou Kadlec K.K. Nusle, s.r.o. Praha za účelem nahrazení současně
platného ÚPSÚ.
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Stanislav Tlášek
starosta

