USNESENÍ
ze šestého veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 14. 6. 2007 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce.

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1.celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2006 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2006 ze dne 6.3.2007 s výhradou nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledku hospodaření a přijalo uvedená nápravná opatření:
a) bude prováděna kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací ve smyslu § 15
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě pověření starosty;
b) účelnost dalšího působení založené společnosti Služby Sobotka spol. s r.o. bude znovu
posouzena;
c) podklady pro zasedání zastupitelstva budou připravovány tak, aby mohl starosta svolávat
zasedání v souladu s ust. § 92 zákona o obcích;
d) bude prověřena nutnost ocenění Sobotecké monstrance a Mánesova obrazu;
e) oznámení o záměrech prodeje, směny, pronájmu apod. nadále stanoví termín a místo k podání
vyjádření a předložení nabídek zájemců ve smyslu § 39 zákona o obcích;
f) u pohledávek poplatků budou uplatněny postupy dle zákona o správě daní a poplatků k zamezení rizika jejích promlčení;
g) při poskytování příspěvků občanským sdružením a spolkům bude postupováno v souladu s
„Pravidly pro poskytování příspěvků spolkům a dalším organizacím“ schválených radou města
dne 7.2.2007;
h) drobné odchylky mezi účty 021 – stavby a 031 – pozemky mezi výpisy z KN, evidencí a
účetnictvím města a nedořešené majetkoprávní vztahy k vlastníkům nemovitostí na pozemcích
města budou průběžně odstraňovány.
2. rozpočtové opatření č. 2/2007 - úprava rozpočtu k 14.6.2007 v částce 34,465.040,- Kč
příjmové i výdajové části;

v

3. delegování ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích pana Jaroslava
Šolce, jako zástupce města, na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská a obchodní
společnost, a.s. Jičín, konanou dne 15.6.2007 a dále p. Stanislava Tláška, jako náhradníka
zástupce města, na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Jičín, konanou dne 15.6.2007;
4. záměr města odprodat p.p.č. 618/29 o výměře 2333 m2 a p.p.č. 618/93 o výměře 25 m2 k.ú.
Sobotka;
5. odkoupení p.p.č. 2892 o výměře 7 m2 a p.p.č. 2893 o výměře 4 m2 k ú. Sobotka do majetku
města za cenu 290-Kč + náklady spojené s převodem;
6. odprodej pozemků p.p.č. 1505/18 o výměře 140m2 a p.p.č. 1505/23 o výměře 36m2 k.ú. Sobotka
p. P.... Š......., Sobotka, za odhadní cenu + náklady spojené s prodejem;
7. prodej domu č.p. 290 na st.p.č. 408/1 se st.p.č. 408/1 o výměře 348 m2 a st.p.č. 2894 o výměře
82 m2 k.ú. Sobotka se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi za vzájemně
dohodnutou cenu 800 tis. Kč + náklady spojené s prodejem p. M...... B......., Jičín;

8. odkoupení p.p.č. 1507/1 o výměře 913 m2, p.p.č. 1507/3 o výměře 9 m2, p.p.č. 1508/1 o výměře
11888 m2, p.p.č. 1508/40 o výměře 4306 m2 k.ú. Sobotka za dohodnutou kupní cenu 207.970,Kč + náklady spojené s převodem do majetku města;
9. půjčka z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2007 dle Pravidel pro tvorbu a používání FRB pro
žadatele P.... S........ ve výši 100.000,- Kč na rekonstrukci koupelny a výměnu oken v domě v ul.
Zahradní, Sobotka.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. prezentaci fy Roven Consulting a.s. o získávání dotací z evropských fondů;
2. zápis ze schůze finančního výboru ze dne 10.5.2007;
3. zápis kontrolního výboru ze dne 13.6.2007;
4. Závěrečný účet za rok 2006 - „Mikroregionu Český ráj“ dobrovolného svazku obcí;
5. projekčně zpracovaný návrh fy Allfinanz a.s. na výstavbu bytových domů v prostoru Krásný plac
v Sobotce.
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Stanislav Tlášek

ověřovatelé zápisu

starosta

