USNESENÍ
z dvacátého třetího veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 24. 9. 2009 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce.

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. zrušení Fondu na podporu sportovních a volnočasových aktivit obyvatel města Sobotky od r.
2010;
2. rozpočtové opatření č. 4/2009 - úprava rozpočtu k 14.9.2009 v celkové částce 41.290.640,- Kč v
příjmové i výdajové části;
3. změnu usnesení ze dne 29.1.2009 tak, že v bodu I. odst. 2 se za slova „rok 2009“ vkládají slova
„jako schodkový ve výši příjmů 35.810.000,- Kč a výdajů“ a slova „v příjmové i výdajové části“
se nahrazují slovy „s tím, že schodek je kryt z rezerv z minulých let ve výši 1.430.000,- Kč“;
4. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Sobotka a
společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín, č. IV-12-2005282/VB/2 Kdanice, par.č. 373/3, VVISSkNN;
5. vyhlásit záměr města prodat nebo směnit pozemky dle GP č.853-10/2007 ze dne 22.9.2008,
p.p.č. 596/19, travní porost, o výměře 139 m2; p.p.č. 2181/3, ost. komunikace, o výměře 1m2;
p.p.č. 596/14, zahrada, o výměře 6 m2; p.p.č. 596/15, zahrada, o výměře 24 m 2; p.p.č. 596/16,
zahrada, o výměře 17 m2; p.p.č. 596/17, zahrada, o výměře 9 m2; p.p.č. 596/27, zahrada, o
výměře 61 m2; p.p.č. 596/28, zahrada, o výměře 12 m2; p.p.č. 598/9, ost. plocha, o výměře 38 m 2;
p.p.č. 598/7, zahrada, o výměře 101 m2; p.p.č. 598/8, ost. plocha, o výměře 228 m2; část p.p.č.
2183/3 díl j, ost. komunikace, o výměře 1 m 2; část. p.p.č. 2183/3 díl d, ost. komunikace, o
výměře 1 m2; část p.p.č. 596/2 díl b, zahrada, o výměře 0,30 m2 vše k.ú. Sobotka;
6. vyhlášení záměru města prodat p.p.č. 624/4 o výměře 51m2 a p.p.č. 624/5 o výměře 67 m2 v k.ú.
Sobotka;
7. dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení
a o omezení užívání nemovitosti č. 124/OU-V/08 mezi městem Sobotka a Královéhradeckým
krajem, zastoupeným majetkovým správcem SÚS Královéhradeckého kraje p.o. Hradec Králové;
8. uzavření smluv o spolupráci s obcemi: Libošovice, Markvartice, Mladějov, Osek o
spoluprovozování sběrného dvora formou příspěvku na provoz v zálohové výši 50,- Kč za
občana a rok, který bude ročně zúčtovatelný dle skutečných provozních nákladů.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 17.9.2009;
2. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22.9.2009.

III. Zastupitelstvo zrušilo:
1. usnesení ze dne 25.6.2009 v bodě I odst. 10.
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Stanislav Tlášek
starosta
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ověřovatelé zápisu

