USNESENÍ
z dvacátého sedmého veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 8. 4. 2010 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. plán práce kontrolního výboru na rok 2010;
2. Závěrečný účet města za rok 2009 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města
Sobotka za rok 2009 ze dne 18.3.2010;
3. rozpočtové opatření č. 1/2010 - úprava rozpočtu k 31.3.2010 v celkové částce 38 861 430,- Kč
v příjmové i výdajové části;
4. půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2010 pro žadatele:
J... M...., – oprava sesuté střechy domu ul. Jeřábkova, 100 tis. Kč,
Ing. J.. J......, – zřízení ekologického vytápění a výměna oken a balkónových dveří
domu ul. Na Celné, 100 tis. Kč,
s podmínkou dodržení postupů daných stavebním zákonem;
5. smlouvu o dílo č. 2010/013/E s fou MATEX HK s.r.o. Hradec Králové na realizaci akce
"Stéblovice, osada Podhůra - veřejné osvětlení" v částce 232 348,- Kč včetně DPH;
6. uzavření smlouvy o dílo s p. Milošem Bláhou, Elektroinstalace, Markvartice 98, na dodávku
stožárů a svítilen VO Stéblovice v částce 90 074,- Kč včetně DPH;
7. prodej p.p.č. 443/1, trvalý travní porost o výměře 3793 m2 v k.ú. Lavice, Z..... K......., Mladějov
a H..... S......, Praha 5, za konečnou cenu 35 000,- Kč;
8. bezúplatný převod pozemku KN, p.č. 2277/1 k.ú. Sobotka o výměře 14138 m2, z vlastnictví ČR,
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha do vlastnictví města Sobotka;
9. dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR reg.č. 09/008/41200/159/001241 na
projekt „Výstavba komunikace a obnova veřejných prostranství ve městě Sobotka“ v rozsahu
„Sobotka – ul. Na Benešově“;
10. smlouvu o dílo č. 2010/1014/0196 „Výstavba komunikace a obnova veřejných prostranství ve
městě Sobotka“ mezi městem Sobotka a společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.;
11. přílohu č. 2 ke smlouvě č. 054/KS Teplo/19.09.08/SOB - dohoda o ceně a platebních
podmínkách č. 1/2010 mezi městem Sobotka a Trigadem, s.r.o. Praha;
12. smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 300 000,- Kč k částečné úhradě běžných výdajů
souvisejících s poskytováním sociální služby mezi městem Sobotka a Oblastní Charitou Sobotka;
13. ulice nacházející se na pozemcích p.p.č. 2896/1, 2896/2, 2896/3 a 2896/4 v k.ú.Sobotka nese
název Ořechová;
14. obecně závaznou vyhlášku č.1/2010, kterou se mění a doplňuje OZV č.5/2005, o nakládání s
komunálním odpadem a o poplatku za komunální odpad, ve znění OZV č.1/2006, 3/2006 a
1/2008;
15. rozdělení přidělené dotace Programu regenerace MPR a MPZ ČR na r. 2010 podle návrhu
Pracovní skupiny Programu regenerace MPZ Sobotka a to pro: Město Sobotka - dům č.p. 440
MěÚ Sobotka - oprava oken – 290 tis. Kč, dům č.p. 5 Stará radnice - oprava fasády do dvora –
300 tis. Kč a dofinancování obou akcí v souladu s podmínkami dotace z rozpočtu města

v celkové částce 590 tis. Kč.
II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 4.3.2010 a ze dne 31.3.2010;
2. informaci o stavu JPÚ Sobotka, vyjádření zúčastněných vlastníků včetně žádosti p. J..... H......,
Sobotka, a v daném okamžiku neschvaluje návrh p. H...... na směnu pozemků a ukládá radě
hledat řešení vzniklé situace.

III. Zastupitelstvo zrušilo:
1. bod I. 5. usnesení z 26. VZ „bezúplatný převod pozemku KN, p.č. 2277/1 k.ú. Sobotka o
výměře 14138 m2 z vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Sobotka“.

IV. Zastupitelstvo deleguje:
1. ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, p. Jaroslava Šolce, náhradníka
p. Jiřího Stašku, jako zástupce města na 16. řádnou valnou hromadu společnosti
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., a pověřuje ho účastí a hlasováním na této valné
hromadě, konané dne 11.6.2010

V. Zastupitelstvo ukládá:
1. radě města do příštího zasedání zastupitelstva zjistit náležitosti a náklady spojené s případným
zaškolením odpovědné osoby pro provozování plynových kotelen v ZŠ a DPS Sobotka.

............................................

...............................................
Stanislav Tlášek

.............................................
ověřovatelé zápisu

starosta

