MĚSTO S OBOTKA
Městský úřad Sobotka
Boleslavská 440, 507 43 Sobotka
E-mail: urad@sobotka.cz, tel. 493 544 381, ID schránky: p2wbqb6
č.j.: MUSO 434/2019/VS/101.1/A10

USNESENÍ
ze třetího veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,
které se konalo dne 14.2.2019 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. smlouvy o spolupráci na provozování sběrného dvoru v Sobotce mezi městem Sobotka
a obcemi Libošovice, Markvartice, Mladějov, Ohařice, Osek, Samšina, Zámostí-Blata,
Libuň a Újezd pod Troskami;
2. nová Pravidla pro tvorbu a používání FRB dle předloženého návrhu s účinností dnešním
dnem;
3. poskytnutí příspěvků z rozpočtu města v roce 2019 Oblastní charitě Sobotka ve výši 75 000
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí;
4. směnnou smlouvu mezi Městem Sobotka a sl. Michaelou Lhotovou, Sobotka, Kdanice 24,
na směnu nově vzniklé p.p.č. 307/2 za nově vzniklou p.p.č. 418/3 a p.p.č. 298/27, vše v k.ú.
Kdanice, včetně vyrovnání hodnoty směňovaných pozemků ve výši 3 168,- Kč a 1/2 nákladů spojené s převodem vlastnického práva k tíži sl. Lhotové;
5. záměr převodu p.p.č. 361 nebo její části v k.ú. Lavice;
6. podání žádosti o dotaci MMR ČR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v
roce 2019 v rámci dotačního titulu 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku;
7. bezúplatný převod pozemků mezi Královéhradeckým krajem a Městem Sobotka dle geometrického plánu č. 1087-593/2018 ze dne 15.6.2018 v k.ú. a obci Sobotka tak, že Město
Sobotka (dárce) převede z LV 10001 do vlastnictví Královéhradeckého kraje (obdarovaný)
p.p.č. 2267/16 o výměře 15 m2, ostatní plocha – silnice, oddělené
z p.p.č. 2267/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a Královéhradecký kraj (dárce)
převede z LV 481 do vlastnictví Města Sobotky (obdarovaný) p.p.č. 2267/12 o výměře 42 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, dále p.p.č. 2244/9 o výměře 5 m 2, ostatní
plocha – ostatní komunikace, a p.p.č. 2244/10 o výměře 3 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, obě oddělené z p.p.č. 2244/1 (ostatní plocha – silnice) a dále p.p.č. 2267/13 o
výměře 396 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, p.p.č. 2267/14 o výměře 69 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace a p.p.č. 2267/15 o výměře 90 m2, ostatní plocha –
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ostatní komunikace, oddělené z p.p.č. 2267/1 (ostatní plocha – silnice) s tím, že smluvní
strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného města Sobotky zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě
a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky
pod chodníky, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním
či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.
II. Zastupitelstvo navrhlo:
1. ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Ing. Lubora Jenčka, bytem Na Benešově 723, 507 43 Sobotka jako zástupce města
do představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., IČ: 60109149 pro funkční
období od 11.06.2019
III. Zastupitelstvo delegovalo:
1. ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana
Bc. Jana Janatku (v případě jeho nepřítomnosti jako náhradníka pana Bc. Luboše Patku)
jako zástupce města na 26. řádnou valnou hromadu společnosti VOS a.s. Jičín, konanou dne
10. června 2019, jakož i na všechny případné další mimořádné nebo náhradní valné hromady VOS, a.s., konané do 31.12.2019 a pověřuje ho účastí, zastupováním a hlasováním na
těchto valných hromadách.
IV. Zastupitelstvo pověřilo:
1. starostu města podpisem protokolů o novém uspořádání pozemků v rámci KoPÚ v k.ú.
Mladějov v Čechách a k.ú. Roveň u Sobotky.
V. Zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi a místostarostovi svolat jednání nad problematikou tří křižovatek se silnici I/16
za účasti dotčených orgánů Královéhradeckého kraje, Policie ČR, projektantů a dalších odborníků.

...............................................
Jana Sedmidubská
ověřovatelka zápisu

……………………………….
Lucie Turynová
ověřovatelka zápisu
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……………………………
Ing. Lubor Jenček
starosta města Sobotka

