USNESENÍ
z desátého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,
které se konalo dne 2.6.2016 v 19.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce
I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. souhlas s celoročním hospodařením města a závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 a dalších příloh, které jsou jeho nedílnou
součástí, a to bez výhrad;
2. účetní závěrku města Sobotka za rok 2015;
3. přijetí dotací na pořízení nového dopravního automobilu pro JPOII SDH Sobotka od MVČR, GŘ
HZS z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ a od KHK z programu „Zvýšení
akceschopnosti jednotek požární ochrany v KHK“ a dofinancování nákupu uvedeného
dopravního automobilu pro JSDH z rozpočtu města;
4. rozpočtové opatření č. 5/2016/Z - úpravu rozpočtu k 2.6.2016 v celkové částce úprav 1 000 000,Kč na straně výdajů a financování, tedy upravený rozpočet na straně příjmů v celkové částce
40 930 772,- Kč, na straně výdajů v celkové částce 47 423 996,- Kč a financování v celkové
částce 6 493 224,- Kč;
5. zrušit bod I odst. 2 a 3 usnesení ZM ze dne 21.1.2016;
6. smlouvu o převodu sportovního areálu ve městě Sobotka zapsaném na LV 837 v k.ú. Sobotka
mezi Sportovním klubem Sobotka, z.s., IČ 44477503, se sídlem Předměstská 532, 507 43
Sobotka, jako převodcem a Městem Sobotka, jako nabyvatelem;
7. smlouvu o spolupráci mezi Městem Sobotka a Sportovním klubem Sobotka, z.s., IČ 44477503,
se sídlem Předměstská 532, 507 43 Sobotka, jako koncepční úpravu budoucích vztahů při
užívání, provozování, udržování a opravách sportovního areálu;
8. nabídku odprodeje p.p.č. 49, zahrada, o výměře 245 m 2 k.ú. Sobotka spoluvlastníkům domu čp.1
v Sobotce za cenu dle znaleckého posudku sníženou o 55% s platností nabídky do 15.11.2016;
9. vyhlášení dotačního programu „Kanalizační přípojky v ulicích Na Celné, Turnovská a
Jeřábkova“.
II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 25.4.2016 a ze dne 30.5.2016;
2. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 13.4.2016.
III. Zastupitelstvo deleguje:
1. ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako zástupce
města Bc. Jana Janatku , náhradníka Stanislava Tláška, na valnou hromadu společnosti VOS a.s.
Jičín, konanou dne 8. června 2016 a pověřuje ho účastí, zastupováním a hlasováním na této 22.
řádné valné hromadě.
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