USNESENÍ
ze čtvrtého veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky, které se konalo dne 29. 3. 2007
v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce.

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. rozpočtové opatření č. 1/2007 - úprava rozpočtu k 29.3.2007 v částce 34,148.820,- Kč v
příjmové i výdajové části;
2. program výstavby města pro čtyřleté období zastupitelstva;
3. žádost o koupi p.p.č. 2492/2 o výměře 205 m2, ostatní plocha v k.ú. Sobotka;
4. žádost o koupi p.p.č. stav. 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 o celkové
výměře 286 m2, ostatní plocha v k.ú. Sobotka;
5. žádost o koupi p.p.č. 1486/6, 1486/7, 1488/7 o celkové výměře 2485 m2, ostatní plocha v
k. ú. Sobotka;
6. žádost o koupi p.p.č. stav. 604 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a p.p.č. 2206/4, 2239/5,
2239/7, 2239/74, 2239/78 o celkové výměře 1921 m2, ostatní plocha a p.p.č. 2239/72 o
výměře 790 m2, orná půda vše v k.ú. Staňkova Lhota;
7. smlouva o vytvoření díla s Ing. arch. L. Sommerem na zpracování podkladů pro žádost o
finanční podporu z Regionálního operačního programu pro programové období 2007 –
2013;
8. zvolení Ing. Jana Vraného jako zástupce města Sobotky v dozorčí radě VOS a.s. Jičín;
9. pravidla pro tvorbu a používání FRB;
10. Náplň činnosti a pravidla práce kontrolního výboru zastupitelstva města Sobotky jsou
schváleny s tím, že se v čl. 1 bude vypuštěn odstavec e), f), g), odstavec h) přejde pod
písmeno e) a odstavec i) pod písmeno f);
11. peněžitá plnění pro nečleny zastupitelstva, vykonávající fci člena výboru ve výši 350,- Kč
za zápis a pro předsedy komisí ve výši 600,- Kč za zápis, vyplácené čtvrtletně na základě
dohody.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. informaci Allfinanz, a.s. o možnosti výstavby bytů v Sobotce.

III. Zastupitelstvo neschválilo:
1. pronájem parkoviště u hřbitova firmě HIOS obchodní a.s., zastoupené Danielem Ortem na
1 rok s tím, že částku min. 50 tis. Kč poukáže tato společnost SK a částku 15 tis. Kč na účet
města.

IV. Zastupitelstvo jmenuje:
1. výběrovou komisi ve složení p.Flodrman, p.Staška a Ing.Vraný a pověřuje ji vyhlášením
výběrového řízení, posuzováním a hodnocením nabídek na prodej domu č.p. 290 s
příslušenstvím v Sobotce; komise předloží návrh zastupitelstvu.
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Stanislav Tlášek
starosta

