USNESENÍ
z dvacátého veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 24. 3. 2009 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce.
I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. rozpočtové opatření č. 1/2009 - úprava rozpočtu k 23.3.2009 v celkové částce 38,563.480,- Kč v
příjmové i výdajové části;
2. rozpočtový výhled na r. 2010 – 2013 byl schválen;
3. v článku IV. odst. 1 písm. g) Pravidel pro tvorbu a použití FRB ze dne 29.3.2007 vypustit bez
náhrady slovo „balkónových“ s účinností dnešním dnem;
4. půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2009 pro žadatele:
A.....B......, Sobotka – d) obnova fasády domu Bezručova ul., 20 tis. Kč;
M.... F......, Sobotka – d) obnova fasády domu Bezručova ul., 50 tis. Kč;
Bc. J.. J......, Lavice – g) výměna oken Lavice, 50 tis. Kč;
J.... H....., Sobotka – d) obnova fasády domu Turnovská ul., 50 tis. Kč,
g) výměna dveří Turnovská ul., 35 tis. Kč;
5. rozdělení přidělené dotace Programu regenerace MPR a MPZ ČR na r. 2009 podle návrhu
pracovní skupiny a to pro: Město Sobotka - oprava č.p. 440 - částka 200.000 Kč a dofinancování
akce v souladu s podmínkami dotace z rozpočtu města v částce 200.000 Kč;
6. dodatek č. 1 ke smlouvě č.156/OU-K/05 o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského
vedení a zařízení a o omezení užívání nemovitosti mezi městem Sobotka a Královéhradeckým
krajem, zastoupeným majetkovým správcem SÚS Královéhradeckého kraje p.o. Hradec Králové;
7. smlouva č. 114/OU-K/09 o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení
a o omezení užívání nemovitosti mezi městem Sobotka a Královéhradeckým krajem,
zastoupeným majetkovým správcem SÚS Královéhradeckého kraje a.s.;
8. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-122002040/VB/1 mezi městem Sobotka a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupenou
Zdeňkem Rydvalem, Lomnie nad Popelkou, 5.května;
9. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2004713/VB
2 mezi městem Sobotka a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupenou společností
ELPROM CZ s.r.o. Hořice;
10. vyhlášení záměru města prodat p.p.č. 988/1 k.ú. Sobotka, zahrada, o celkové výměře 37m2;
11. poskytnout SK Sobotka jako výpůjčku pro r.2009 parkoviště u hřbitova na p.p.č.1447/2 k.ú.
Sobotka za podmínek, že provozní doba parkoviště bude v souladu s provozní dobou zámku
Humprecht, podle požadavků kastelána bude přizpůsobena mimořádným akcím a že po ukončení
sezóny bude zastupitelstvu předloženo řádné vyúčtování provozu;
12. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci IOP „Výzva 02 eGovernment v obcích CzechPOINT“ na upgrade stávajícího pracoviště;

13. Ing. Františka Kujana, Krucemburk, Na Liškově 236 jako zpracovatele projektové dokumentace
ve stupních ZD, DPS a výkon autorského dozoru na akci „Sobotka – Osek: Kanalizace a čistírna
odpadních vod – 3. etapa SO-106 Kanalizační stoka „B“ – 3. etapa“, za cenu 1,130.500,- Kč
včetně DPH za provedené práce a uzavření smlouvy;
14. společnost Gauff Praha s.r.o., jako TDI (technický dozor investora) na akci „Sobotka – Osek:
Kanalizace a čistírna odpadních vod – 3. etapa SO-106 Kanalizační stoka „B“ – 3. etapa“, za
cenu 1,451.800,- Kč včetně DPH za provedené práce a uzavření smlouvy;
15. výsledek výběrového řízení na kupujícího pozemků pro akci: „Výstavba bytových domů“ na
částech p.p.č. 618/36, 618/50, 618/53 a 618/54 vše v k.ú. Sobotka - firmy OKAY Plast spol. s
r.o., Sobotka, Špálova 368 a Stavby Koťátko s.r.o., Sobotka, Špálova 295;
16. uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace Vodovod Lavice s firmou PROIS, a.s.
Hradec Králové s cenou 358.190,- Kč včetně DPH;
17. prominutí pohledávky včetně příslušenství, která činí 147.217,- Kč, po zemřelém F........ N.........,
Sobotka.
II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 19.2.2009;
2. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne
III. Zastupitelstvo deleguje:.
1. ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, p. Jaroslava Šolce, náhradníka
p. Jiřího Stašku, jako zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská a
obchodní společnost, a.s., konanou dne 24.4.2009 a pověřuje ho účastí a hlasováním na této
valné hromadě.
IV. Zastupitelstvo ukládá:
1. předsedovi KV předložit zastupitelstvu do příštího zasedání plán práce KV na r. 2009.

V. Zastupitelstvo neschválilo:
1. záměr prodeje p.p.č. 618/1 v k.ú.Sobotka.
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