USNESENÍ
z třicátého veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 23. 9. 2010 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce
I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. doplnění bodu I. odst. 2 usnesení z 27. zasedání ze dne 8.4.2010 tak, že za stávající text se
doplňují slova: „a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“;
2. rozpočtové opatření č. 4/2010 - úprava rozpočtu k 20.9.2010 v celkové částce 40 585 220,- Kč
v příjmové i výdajové části;
3. smlouvu o vložení VO v Boleslavské ul. v obci a k.ú. Sobotka do hospodaření Mikroregionu
Český ráj, Vyskeř, od 1.7.2010 do 31.12.2010 za účelem výměny 10 ks lamp;
4. vyhlásit záměr města prodat část p. p. č. 599/1, ostatní plocha, k.ú. Spyšova, rozdělenou GP č.
113-98/2010 a nově označenou jako p.p.č. 599/3, ostatní plocha, o výměře 43 m2 v k.ú.
Spyšova;
5. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HJC/2773/2010-HJCM mezi ČR -Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 2 – Nové Město, Územní pracoviště Hradec
Králové a městem Sobotka;
6. vyhlášení záměru města prodat pozemek p.č. 1508/46 zahrada, o výměře 41 m2 a p.p.č. 1508/48
zahrada, o výměře 5 m2, ve vlastnictví města nebo směnit za část p.p.č. 1508/3, zahrada, o
výměře cca 19 m2 a část p.p.č. 1508/54 zahrada, o výměře cca 40 m2;
7. návrh neprodávat část p.č. 235 v k.ú. Spyšova ve zjednodušené evidenci, která je zahrnuta do
parcely KN č. 696 k.ú. Spyšova, kultura trvalý travní porost;
8. dohodu o splátkách poplatku z prodlení ve výši 68 669,- Kč, v měsíčních splátkách v min. výši
1500,- Kč, mezi městem Sobotka a manž. H........., Sobotka.
II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 20.9.2010;
2. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22.9.2010;
3. dopis Policie ČR, KŘP KHK o úsporných opatřeních pro rok 2011 ze dne 10.8.2010.
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starosta

