USNESENÍ
z pátého veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky, které se konalo dne 26.4.2007 v
18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce.
I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. pronájem parkoviště u hřbitova na r. 2007 bezúplatně Sportovnímu klubu Sobotka;
2. smlouvu o dílo mezi městem Sobotka a Jindřichem Janečkem, kovolijcem, Dvorec .., na
zhotovení dvou kusů replik pamětních desek občanů města Sobotky padlých během l.
světové války a zhotovení repliky busty básníka V. Šolce - cena za kompletní dodávku
činí 110.000 Kč bez DPH;
3. smlouvu o dílo - dodatek č. 2 mezi městem Sobotka a Radomírem Ortem, stavební práce
Sobotka, na opravu č.p.5 v ceně 602.140,- Kč včetně DPH;
4. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Královéhradeckého kraje č. KPMK/05/2007 mezi městem Sobotka a Královéhradeckým krajem v částce 50.000 Kč na
realizaci Šrámkovy Sobotky;
5. zamítnutí žádosti na prodej pozemku pro výstavbu obchodního domu "Norma";
6. přijetí dotace ve výši 150.700 Kč na opravu cyklotrasy Sobotka - Mladějov na části
p.p.č.778/l v k.ú. Stéblovice a dofinancování akce v min. částce 64 800 Kč z rozpočtu
města;
7. vyhlášení záměru města prodat pozemky p.p.č. 1505/18 a p.p.č. 1505/23 k.ú. Sobotka;
8. rozdělení přidělené dotace Programu regenerace MPR a MPZ ČR na r. 2007 podle návrhu
pracovní skupiny a to pro: město Sobotka - oprava č.p. 5 - částka 300.000 Kč
P.... a L..... V...... - oprava č.p. .. - částka 80.000 Kč
J...Š... - oprava č.p. .. - částka 20.000 Kč
a dofinancování akcí v souladu s podmínkami dotace z rozpočtu města;
9.

firmu Ing. arch. Karel Novotný, Hradec Králové, jakožto zpracovatele Územního plánu
Sobotka (k.ú. Sobotka, Čálovice, Kdanice, Lavice, Spyšova, Staňkova Lhota, Stéblovice)
a určení starosty města zodpovědným členem zastupitelstva pro danou problematiku.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. informaci místostarosty o opravě prodejny obuvi v č.p. 2l9 po požáru.

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

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

