MĚSTO SOBOTKA
Městský úřad Sobotka
Boleslavská 440, 507 43 Sobotka
E-mail: urad@sobotka.cz, tel. 493 544 381, ID schránky: p2wbqb6
č.j.: MUSO 3401/2020/VS/101.1/A10
USNESENÍ
ze čtrnáctého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,
které se konalo 10.12.2020 v 18:00 ve velkém sále spořitelny v Sobotce
I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. ze závažných objektivních příčin snížení příspěvku města MKS Sobotka pro r. 2020 o 300 tis. Kč
na částku 3.200 tis. Kč;
2. rozpočtové opatření č. 14/2020/Z - úprava rozpočtu k 10.12.2020, v celkové částce úprav 394.079 Kč v příjmové části, v celkové částce úprav -694.079 Kč ve výdajové části a v částce 300.000 Kč na straně financování, tedy upravený rozpočet na straně příjmů v celkové částce
65.334.073 Kč, na straně výdajů v celkové částce 78.904.547 Kč a financování v celkové částce
13.570.474 Kč; viz příloha č. 1 usnesení;
3. rozpočet města Sobotka na rok 2021 jako schodkový, ve výši příjmů 57.692.000 Kč, výdajů ve výši
78.900.000 Kč, kdy rozdíl mezi příjmy a výdaji činí -21.208.000 Kč, tedy financování celkem je
21.208.000 Kč, z toho 10.000.000 Kč je čerpání přijatého úvěru a 15.368.000 Kč je použití úspor
minulých let a 4.160.000 Kč je splátka úvěru; viz příloha č. 2 usnesení;
4. v rámci rozpočtu města Sobotka na rok 2021 poskytnutí příspěvků, darů, dotací a NFV z rozpočtu
města dle předloženého návrhu; viz příloha č. 3 usnesení;
5. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, kompetence rady města Sobotky ke schvalování a provádění rozpočtových opatření; viz
příloha č. 4 usnesení;
6. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č. UZSVM/HJC/2017/2020-HJCM k p. p. č. 2492/2, ostatní plocha, o výměře 205 m2 v k. ú. Sobotka,
mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111,
jako převodcem a městem Sobotka, jako nabyvatelem;
7. kupní smlouvu mezi městem Sobotka, jako prodávajícím a manž. Václavem a Markétou Erbesovými, Zahradní 625, Sobotka, jako kupujícími, na část p. p. č. 596/2, oddělenou GP č. 85310/2007 z 22.09.2008 a nově označenou jako p. p. č. 596/16, zahrada, o výměře 17 m 2, v k. ú.
Sobotka, za cenu 3.300 Kč + náklady spojené s převodem vlastnického práva;
8. podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt "Stavební úpravy stávajícího objektu čp. 267 v Sobotce na školní objekt" z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT

117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na základě výzvy Ministerstva pro místní
rozvoj k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021;
9. nabytí daru městem Sobotka od Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s., IČ: 60109149,
jehož předmětem je nemovitá věc (infrastrukturní majetek) - kanalizace pro odvod srážkové
vody z lokality Sobotka, která je specifikována ve znaleckém posudku č. 2951-16/18
z 30.04.2020, vypracovaném znalcem Ing. Vladimírem Mošnou, a darovací smlouvu mezi Vodohospodářskou a obchodní společností, a. s. jako dárcem a městem Sobotka jako obdarovaným;
10. dodatek č. 3 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Objekt sociálního bydlení čp. 6, Ná -

městí Míru, k. ú. Sobotka“ se smluvním dodavatelem DKK Stav s.r.o., IČ 27349187, jehož
předmětem je změna závazku obsaženého ve smlouvě ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;
11. mimořádnou odměnu ve výši 80.000 Kč starostovi Ing. Luboru Jenčkovi za nadstandardní osobní
nasazení při rekonstrukci bytů v domě čp. 6, zajištění výběru dodavatele a koordinaci navazujících
kroků směřujících k samotné realizaci a zároveň za úspěšné vedení práce na stadionu (technický
dozor);
12. mimořádnou odměnu ve výši 40.000 Kč místostarostovi Bc. Janu Janatkovi za jeho osobní nasazení a jednání vedoucí k realizaci akce s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben v ZŠ Sobotka“ a jeho práci v oblasti vodovodů pro místní části.
II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání finančního výboru z 01.12.2020;
2. zápis z jednání kontrolního výboru z 09.11.2020.
III. Zastupitelstvo neschválilo:
1. směnnou smlouvu mezi městem Sobotka a p. Janem Kořínkem, Klánova 1519/53, 147 00 Praha –
Bráník, na směnu nově vzniklé p. p. č. 512/4, ostatní plocha, o výměře 197 m 2, za nově vzniklou
p. p. č. 251/14, zahrada, o výměře 32 m2, vše v k. ú. Lavice, a uložilo MěÚ jednat s p. Kořínkem
o směně vedoucí k rozšíření obecní cesty v celé její délce.
IV. Zastupitelstvo pověřilo:
1. starostu a místostarostu pokračovat v jednání s architekty o přípravě revitalizace náměstí Míru.
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