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 1663/2020/VS/101.1/A10
USNESENÍ
z dvanáctého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,
které se konalo dne 23. 6. 2020 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce
I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. přijetí revolvingového úvěru ve výši 10 mil. Kč (deset milionů Kč) na akci „Rekonstrukce bytů
v objektu č. 6 Náměstí Míru v Sobotce, případně financování dalších vybraných projektů“
a uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru reg.č. 99026319828 s Komerční bankou, a.s., IČ
45317054;
2. rozpočtové opatření č. 7/2020/Z - úprava rozpočtu k 23. 6. 2020, v celkové částce úprav
-5 110 000,- Kč v příjmové části, v celkové částce úprav 4 890 000,- Kč ve výdajové části
a v částce 10 000 000,- Kč na straně financování, tedy upravený rozpočet na straně příjmů v celkové částce 51 433 794,- Kč, na straně výdajů v celkové částce 82 722 000,- Kč a financování
v celkové částce 31 288 206,- Kč; viz. příloha č. 1 usnesení;
3. uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Objekt sociálního bydlení č.p. 6, náměstí
Míru, k.ú. Sobotka“ s vybraným dodavatelem DKK Stav s.r.o. se sídlem Řídícího učitele Havla
14, Český Dub II, 463 43 Český Dub, IČ 27349187 s celkovou cenou 8 581 750,- Kč bez DPH;
4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Objekt sociálního bydlení č.p. 6, náměstí Míru, k.ú. Sobotka“ s vybraným dodavatelem DKK Stav s.r.o., IČ 27349187, jehož
předmětem je změna termínu výzvy k protokolárnímu předání staveniště a zároveň následnému
zahájení prací na díle, a s tím spojená možnost jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany
objednatele v případě neudělení dotace z MF ČR;
5. Dodatek č. 1 ke SOD na akci „Parkoviště a chodníky v ul. Boleslavská - Sobotka“, s dodavatelem
IZOTRADE s.r.o. IČ 28368509, jehož předmětem je změna závazku obsaženého ve smlouvě,
tedy vícepráce a méněpráce a z toho vyplývající úprava ceny díla.
6. poskytnutí zálohové dotace Základní škole, Sobotka, okres Jičín, IČ 71001379 na předfinancování a dofinancování projektu MMR „Modernizace a vybudování odborných učeben“ ve výši
3 700 000,- Kč a to dle podmínek poskytnutí účelové dotace; viz. příloha č. 2 usnesení;

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 6. 2020.

III. Zastupitelstvo žádá:
1. prostřednictvím tajemníka SÚ o informaci o dosavadních krocích ohledně domu č.p. 192
v Turnovské ul., popis současného stavu a zohlednění informace o ministerském zrušení KP pro
tento dům, zjednodušeně jaké minulé kroky byly provedeny ze strany SÚ, co plánuje teď a jaké jsou
jeho možnosti.

...............................................
Ing. Lubor Jenček
starosta města Sobotka
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ověřovatelka zápisu
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ověřovatelka zápisu

