USNESENÍ
ze sedmnáctého veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 25. 11. 2008 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce.

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. rozpočtové opatření č. 4/2008 - úprava rozpočtu k 19.11.2008 v celkové částce 60,237.130,- Kč
v příjmové i výdajové části;
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Sobotka a společností Staving s.r.o.
Valdice, na odkoupení části p.p.č. 628/36, 628/50, 618/53 a 618/54 vše v k.ú. Sobotka, kde bude
provedena výstavba dvou třípodlažních bytových domů o celkové zastavěné ploše do 900 m2,
s výstavbou minimálně 45 parkovacích stání pro osobní automobily a s příjezdovou komunikací;
3. kupní smlouvu o dodávce a odběru tepla ev.č. 054/KS Teplo/19.09.08/SOB mezi městem
Sobotka a Trigadem, s.r.o. Praha;
4. dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a tepelného hospodářství ev.č.
054/NS/20.09.04/SOB mezi městem Sobotka a společností Trigad, s.r.o. Praha;
5. smlouvu o dílo č.: 02 141 o dodávce stavebních prací mezi městem Sobotka a fou Stavoka
Kosice a.s. pro realizaci stavby „Sobotka-Osek: Kanalizace a ČOV – ul. U sklárny“ SO-105
Kanalizační stoka „A-4“ za cenu 1,691.108,- Kč včetně DPH za provedené práce;
6. smlouvu o dílo č.: 02 142 o dodávce stavebních prací mezi městem a fou Stavoka Kosice a.s. pro
realizaci stavby „Sobotka-Osek: Kanalizace a ČOV – ul. Bezručova“ SO-105 Kanalizační stoka
„A-5“ za cenu 1,518.796,- Kč včetně DPH za provedené práce;
7. mandátní smlouvu mezi městem Sobotka a společností Gauff Praha s.r.o. k zajištění investorskoinženýrské činnosti na akci „Kanalizace ulic Bezručova a U Sklárny, Sobotka“ za cenu 71.400,Kč;
8. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti
vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 EO“ ve výši
250.000,- Kč, mezi městem Sobotka a Královéhradeckým krajem;
9. zadat vypracování energetického auditu na objekt MŠ a na objekt ZS firmou IP Izolace Polná,
s.r.o.;
10. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen mezi městem Sobotka a Telefónicou O2
Czech Republic, a.s. Praha;
11. prodej p.p.č. 57/1, trvalý travní porost, o celkové výměře 1855 m 2 v k.ú. Osek u Sobotky panu
P.... B......, Mladá Boleslav a panu V...... K......., Osek za odhadní cenu + náklady spojené
s prodejem;
12. 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.......“;
13. zadat vypracování PD „Úprava sběrného dvora v Sobotce“ u fy Chládek a Tintěra Pardubice
a.s.

II. Zastupitelstvo:
1. vzalo na vědomí právní názor MV ČR č.j. MV-74066-2/OPS-2008 ze dne 26.9.2008,
konstatovalo, že část odměn neuvolněným členům zastupitelstva byla dle tohoto právního názoru
vyplacena nesprávně a schválilo provedení vyrovnání tím, že přeplatek vzniklý rozdílem částek
uvedených v tabulkách platných před a po únoru 2008 a vyplácený za období únor až srpen 2008,
bude odečten od odměny vyplácené za měsíc listopad 2008.

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

...............................................
Stanislav Tlášek
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