USNESENÍ
z třináctého veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 27. 5. 2008 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce.

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2007 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Sobotka za rok 2007 ze dne 21.4.2008 s výhradou nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijalo uvedená nápravná opatření:
-

vyhotovovat předpis pohledávek a předkládat účtárně u nájmů z pozemků do 20.1. běžného
roku, změny předkládat do konce daného měsíce, u vydaných faktur v den jejich vystavení;

-

u lesních pozemků provést v majetkové evidenci rozdělení celkové ceny dle znaleckého posudku na jednotlivé pozemkové parcely a tyto zpracovat do inventurních soupisů a provézt
mimořádnou dílčí dokladovou inventarizaci dlouhodobého nehmotného majetku na účtě
031- pozemky, k datu 30.6.2008;

-

provést mimořádnou dílčí inventarizaci dlouhodobého nehmotného majetku na účtě 021 –
stavby, zjištěním skutečného stavu majetku dokladovou inventarizací na základě aktuálních
výpisů z KN k datu 30.6.2008;

2. rozpočtové opatření č. 1/2008 - úprava rozpočtu k 12.5.2008 v částce 42,118.790,- Kč
příjmové i výdajové části;

v

3. nájemní smlouvu na pronájem příkopového ramene včetně výbavy a traktoru mezi
Mikroregionem Český ráj a městem Sobotka;
4. prodej p.p.č. 248/13 k.ú. Sobotka, ostatní plocha, o celkové výměře 78 m 2 manželům M...... a
Z....... Ž......., Brandýs nad Labem za odhadní cenu + náklady spojené s prodejem;
5. vyhlášení záměru města prodat p.p.č. 57/1 k.ú. Osek u Sobotky, trvalý travní porost, o celkové
výměře 1855 m2;
6. vyhlášení záměru města prodat p.p.č. 307 k.ú. Kdanice, ostatní plocha, o celkové výměře 1016
m2;
7. bezúplatný převod koncového úseku vyřazené silnice se součástmi a příslušenstvím č. III/27930
v k.ú. Sobotka a k.ú. Osek u Sobotky od km 6,528 do km 8,515, v délce 1,987km, ploše 9 934m2
a účetní hodnotě 1,010.040,70Kč z vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví města
Sobotka;
8. bezúplatný převod autobusové čekárny na st.p.č. 604 k.ú. Plhov z vlastnictví obce Samšina do
vlastnictví města Sobotka;
9. záměr města směnit a prodat části p.p.č. 308/1 oddělené GP č.86-174/2007 a GP č.86-87/2008 a
nově označené jako p.p.č. 308/3 o výměře 304 m 2 a p.p.č. 308/6 o výměře 31 m 2 za část st.p.č. 88
nově označenou jako p.p.č. 866 o výměře 170 m 2 a prodat část p.p.č. 308/1 nově označenou jako
p.p.č. 308/4 o výměře 98 m2, vše k.ú. Stéblovice;
10. prominutí pohledávky – poskytnuté přechodné výpomoci – spol. Služby Sobotka s.r.o., která

činí 1,489.898,- Kč;
11. výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Dům společenských funkcí v Sobotce“ a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o
dílo č.10/Př/2007 ze dne 27.7.2007 mezi městem Sobotka a spol. Staving, s.r.o. Valdice na
dodatečné stavební práce: „Dům společenských funkcí v Sobotce“ dle nabídky v rámci jednacího
řízení.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis ze schůze finančního výboru ze dne 12.5.2008.

III. Zastupitelstvo ukládá:
1. místostarostovi v termínu do 31.5.2008 zadat projektantovi vypracovat projektovou přípravu
vodovodů Staňkova Lhota a Kdanice jako vodovodů požárních.
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