USNESENÍ
z dvacátého prvního veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 26. 5. 2009 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce.

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. plán práce kontrolního výboru na r.2009 ze dne 26.5.2009;
2. rozpočtové opatření č. 2/2009 - úprava rozpočtu k 21.5.2009 v celkové částce 38,703.680,- Kč v
příjmové i výdajové části;
3. Závěrečný účet města za rok 2008 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města
Sobotka za rok 2008 ze dne 12.3.2009 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
hospodaření a přijalo tato nápravná opatření:
 dodržovat povinnosti kontrolního výboru dle § 119 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., a
schválený plán práce kontrolního výboru na r. 2009;
 dodržovat postupy účtování nákladů dle ČÚS 518, České účetní standarty dle ust. § 36 odst.
1 zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, dle metodického pokynu předaného pracovníky KHK a jejich školení, tj. nezaměňovat nákladové účty 410 a 420;
4. uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění provozu letních turistických
autobusových linek v Českém ráji ve výši 9.000,- Kč mezi městem Sobotka a DSO Mikroregion
Český ráj;
5. uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu elektřiny mezi
městem Sobotka a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupenou společností Elprom CZ
s.r.o. Hořice;
6. prodej p.p.č. 988/1 k.ú. Sobotka, zahrada, o celkové výměře 37 m 2 manž. K.... a M...... P.......,
Sobotka za odhadní cenu + náklady spojené s prodejem;
7. dodatek č. 5/2009 ke smlouvě o spolupráci č. 22/13/117/01/594 mezi městem Sobotka a
společností STP Net, s.r.o. Praha;
8. vyhlášení záměru města prodat p.p.č. 1508/54, zahrada, o celkové výměře 372m 2, k.ú. Sobotka,
za odhadní cenu + náklady spojené s prodejem;
9. přijetí dotace 190.000,- Kč na opravu oken a 120.000,- Kč na opravy terasy u zámku Humprecht
od KHK a dofinancování 30 % z rozpočtu města a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele.
10. přílohu č. 2 ke smlouvě č. 054/KS Teplo/19.09.08/SOB – dohodu o ceně a platebních
podmínkách č. 1/2009 mezi městem Sobotka a spol. Trigad s.r.o. Praha.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.5.2009;
2. Závěrečný účet za rok 2008 Mikroregion Český ráj DSO.

III. Zastupitelstvo zrušilo:
1. bod I. odst. 12. usnesení ze dne 25.11.2008 - doplnění bodu I odst. 4 usnesení ze 14. zasedání ze
dne 17.7.2008 tak, že za slovo „Liberec“ se doplňují slova „a V.... M.......“.

IV. Zastupitelstvo odkládá:
1. návrh smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, st.org. Praha, na odkoupení p.p.č. 2162/9,
ost. plocha, p.p.č. 2162/10, ost.pl. a p.p.č. 2276/7 , ost.pl., vše v k.ú. Sobotka za kupní cenu
100.000,- Kč a pověřuje starostu a členy FV jednat se zástupci vlastníka o snížení kupní ceny.

V. Zastupitelstvo neschválilo:
1. vyhlásit záměr města prodat část p.p.č. 582/5, trv. travní porost, k.ú. Sobotka a pověřuje starostu
s vyslovením souhlasu s umístěním drobné stavby.

VI. Zastupitelstvo ukládá:
1. FV projednat žádost o snížení daně z nemovitosti podanou p. P..... a podat zastupitelstvu zprávu
do příštího zasedání zastupitelstva.

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

...............................................
Stanislav Tlášek
starosta

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

