USNESENÍ
z devátého veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 6. 12. 2007 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce.

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. rozpočtové opatření č.5/2007 - úprava rozpočtu k 30.11.2007 v celkové částce 42,780.850,- Kč v
příjmové i výdajové části;
2. rozpočet města na rok 2008 jako schodkový ve výši příjmů 32,03 mil. Kč a výdajů 34,42 mil. Kč
s tím, že schodek je kryt z rezerv z minulých let ve výši 2,39 mil. Kč.
3. vzájemný bezúplatný převod parc. č. 2206/5, 2206/6, 2206/7, 2206/8 ostatní plocha o celkové
výměře 2997m2 vše v k.ú. Sobotka mezi dárcem Královéhradeckým krajem a obdarovaným
městem Sobotka a vzájemný bezúplatný převod parc. č.2449/5 ostatní plocha o výměře 4m 2 v k.ú.
Sobotka mezi dárcem městem Sobotka a obdarovaným Královéhradeckým krajem;
4. darovací smlouvu mezi manž. K.........., Sobotka a městem Sobotka na p.p.č. 969/16 ostatní
plocha o výměře 147 m2 v k.ú. Sobotka;
5. smlouvu o směně pozemků mezi městem Sobotka a V....... Š....., kdy město Sobotka se stane
výlučným vlastníkem p.p.č. 1196/2 – ost. komunikace o nové výměře 2783 m 2, kdy do původní
p.p.č. 1196/2 byl sloučen m.j. díl „a“ o výměře 12 m 2 oddělený od p.p.č. 1168/2 a díl „b“ o
výměře 178 m2 oddělený od p.p.č. 1169/2 dříve ve vlastnictví V...... Š.... a dílu „a“ o výměře 18 m 2
odděleného od p.p.č. 257/2 a sloučeného do p.p.č. 2412 a dílu „b“ o výměře 48 m 2 odděleného od
p.p.č. 257/3 a sloučeného do p.p.č. 2412 vše v k.ú. Sobotka a pan V..... Š..... se stane výlučným
vlastníkem p.p.č. 257/4 – ost. plocha o výměře 29 m 2, nově vzniklé p.p.č. 252/3 – zahrada o
výměře 580 m2 obě v k.ú. Sobotka;
6. dohodu o započtení pohledávek a narovnání mezi městem Sobotka a V....... Š..... v částce ve výši
113.396,- Kč;
7. V zápisu z veřejného zasedání při hlasování uvádět jmenovitě výsledky hlasování, tj. jména
zastupitelů, kteří hlasovali v menšině, jména většiny vyplynou z prezenční listiny;
8. v případě uložení úkolu a odsouhlasení zastupitelstvem zároveň k úkolu uvést i jméno
zodpovědné osoby (osob) s termínem jeho plnění.

II. Zastupitelstvo neschválilo:
1. návrh na navýšení rozpočtu o 200 tis. Kč na rybník.

III. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis ze schůze finančního výboru ze dne 15.11.2007;
2. zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 6.12.2007.

IV. Zastupitelstvo ukládá:
1. tajemníkovi MěÚ zapracovat do jednacího řádu zastupitelstva usnesení ohledně uvádění jmen při
hlasování; termín do příštího veřejného zasedání.
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ověřovatelé zápisu

Stanislav Tlášek
starosta

