USNESENÍ
z jedenáctého veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 22. 1. 2008 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce.

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. rozpočtové opatření č. 6/2007 - úprava rozpočtu k 31.12.2007 v částce 47,835.420,- Kč v
příjmové i výdajové části;
2. smlouvu o dílo č. 1129/2007 mezi městem Sobotka a firmou Ekologický rozvoj a výstavba,
družstvo, Česká Skalice – manažerem projektu akce „Sobotka: kanalizace a ČOV, III. Etapa;
3. žádost o poskytnutí finanční podpory z Programu obnovy venkova KHK, Dt 4 – dotace úroků
z úvěru na DPS;
4. dodatek č.1/2008 ke smlouvě o dílo č. 10/Př/2007 ze dne 27.7.2007 mezi městem Sobotka a spol.
Staving, s.r.o. Valdice na navýšení ceny díla o vícepráce ve výši 135.861,- Kč;
5. vložení části budovy č.p. 5 na st.p.č. 8 k.ú. Sobotka, objekt „Solnice“ do hospodaření DSO
„Mikroregion Český ráj“ v období od 1.4. do 30.12.2008 za účelem realizace ústředního
vytápění;
6. žádost o bezúplatný převod parcel č. 2239/75, 2239/76, 2239/79 a 2239/80 v k.ú. Staňkova Lhota
o celkové výměře 928 m2 do majetku města;
7. vyhlášení záměru města prodat parcelu PK č. 421/1 k.ú. Kdanice, ostatní plocha, o celkové
výměře 1460 m2, nebo její část;
8. vyhlásit záměr prodat část p.p.č. 618/54, 618/53, 618/50 a 618/36 k.ú. Sobotka – lokalita Krásný
plac za účelem výstavby bytových domů.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání finančního výboru z 21.1.2008.

III. Zastupitelstvo pověřuje:
1. starostu podpisem smlouvy o vložení majetku obce, tj. části č.p. 5 „Solnice“ do hospodaření
DSO „Mikroregion Český ráj“.

IV. Zastupitelstvo odložilo:
1. rozhodnutí ve věci smlouvy o budoucí kupní smlouvě s p. B...... a pí V..........

V. Zastupitelstvo ukládá:
1. radě města připravit návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě s p. B...... a pí V......... do příštího
zasedání.
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ověřovatelé zápisu

Stanislav Tlášek
starosta

