USNESENÍ
z třináctého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,
které se konalo dne 24. 11. 2016 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. změnu zakladatelské listiny společnosti Služby Sobotka s.r.o. ve smyslu § 777 odst. 5
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) tak, že se obchodní společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako
celku a nahrazuje v plném rozsahu původní zakladatelskou listinu společnosti a schvaluje
nové úplné znění zakladatelské listiny - viz příloha č.1 usnesení;
2. zrušení společnosti Služby Sobotka s.r.o. s likvidací a její vstup do likvidace s účinností
ke dni 1.1.2017 (prvního ledna roku dva tisíce sedmnáct);
3. s účinností ke dni vstupu společnosti do likvidace změnu zakladatelské listiny společnosti, a
to v článku druhém „2. Firma společnosti“, kdy tento článek zakladatelské listiny společnosti
upravující název společnosti nově zní takto:
2. Firma společnosti
Firma společnosti je: Služby Sobotka s.r.o., v likvidaci;
4. kupní smlouvu „Sobotka – Osek: Kanalizace a čistírna odpadních vod – 1. etapa“ mezi
Městem Sobotka jako prodávajícím a Vodohospodářskou a obchodní společností, a.s., Jičín,
Na Tobolce 428 jako kupujícím;
5. smlouvu o zřízení práva stavby na p.p.č. 2166/28, ostatní plocha o výměře 45 m 2 v k.ú.
Sobotka mezi Městem Sobotka jako vlastníkem a Obcí Osek jako stavebníkem;
6. změnu Dotačního programu „Kanalizační přípojky v ulicích Na Celné, Turnovská a
Jeřábkova“ tak, že se „lhůta pro rozhodnutí o žádosti“ mění „do 28.2.2017“.
II. Zastupitelstvo navrhuje:
1. radě města s účinností ke dni 1.1.2017 (prvního ledna roku dva tisíce sedmnáct) jmenování
likvidátora společnosti, a to pana Bc. Petra Vítka, narozeného dne 26. dubna 1970, bytem
Zahrádkářská 556/20, Plotiště nad Labem, 503 11 Hradec Králové;
2. radě města schválit v plném rozsahu příkazní smlouvu podle ust. § 2430 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb. o výkonu funkce likvidátora uzavřenou s likvidátorem panem Bc. Petrem
Vítkem, narozeného dne 26. dubna 1970, bytem Zahrádkářská 556/20, Plotiště nad Labem,
503 11 Hradec Králové, který bude vykonávat funkci likvidátora společnosti Služby Sobotka
s.r.o., a to s účinnosti ode dne 1.1.2017.
III. Zastupitelstvo pověřuje:
1. starostu města pana Ing. Lubora Jenčka, nar. dne 21. 3. 1976, trvale bytem Sobotka, Na
Benešově 723, k sepisu rozhodnutí jediného společníka společnosti, a to do notářského
zápisu JUDr. Olgy Čepelové, Ph.D., notářky v Hradci Králové, a dále i k zastupování Města
Sobotky jako jediného společníka společnosti s ručením omezeným s firmou Služby
Sobotka s.r.o., IČO 259 63 554, se sídlem Březenská 244, 507 43 Sobotka, společnost je
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložka 17861 (dále i jen „společnost“) při všech právních jednáních v souvislosti s
rozhodnutími jediného společníka výše uvedenými, tj. ke všem právům a povinnostem
jediného společníka společnosti Služby Sobotka s.r.o.
IV. Zastupitelstvo ukládá:
1. starostovi navýšit v připravovaném rozpočtu na rok 2017 členský příspěvek Mikroregionu
Český ráj o částku 2 mil. Kč.
V. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.11.2016.
VI. Zastupitelstvo zrušilo:
1. bod I odst. 4 usnesení ze dne 29.9.2016.

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

...............................................
Ing. Lubor Jenček
starosta

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