USNESENÍ
z dvanáctého veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 6. 3. 2008 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce.

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. rozpočtový výhled na rok 2009 – 2011;
2. rozdělení přidělené dotace Programu regenerace MPR a MPZ na r. 2008 podle návrhu pracovní
skupiny a to pro:
Ing. J.. Š... - oprava č.p. .. - částka 15.000,- Kč
F........ a M..... K...... - oprava č.p. .. - částka 182.000,- Kč
Město Sobotka - oprava č.p. 4 - částka 203.000,- Kč
a dofinancování akcí v souladu s podmínkami dotace z rozpočtu města v částkách 3.000,-Kč,
36.400,- Kč a 203.000,- Kč;
3. půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2008 pro žadatele:
H.... J......., Sobotka – f) rekonstrukce koupelny a WC, - 50 tis. Kč;
K...... E....., Sobotka – b) zřízení ekologického vytápění,
g) výměna oken a balkónových dveří,
f) vybudování koupelny a WC, - 150 tis. Kč;
P........ P..., Železnice – d) obnova fasády na severní a východní straně stavby, - 120 tis. Kč;
V......... D..., Sobotka – c) izolace domu staršího 10 let, - 45tis.Kč;
4. smlouvu u dílo mezi městem Sobotka a Ing. arch. Karlem Novotným na zhotovení územního
plánu Sobotka za cenu 520 tis. Kč;
5. vyhlášení záměru města prodat p.p.č. 248/13 k.ú. Sobotka, ostatní plocha, o celkové výměře 78
m2;
6. doplnění kupní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Sobotka a p. B...... a pí
V......... o klauzuli, že město převezme asfaltový povrch vozovky v nepoškozeném stavu;
7. kupní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí mezi městem Sobotka a p. M....... B...... a pí V....
V.........;
8. rozhodnutí zástupce zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky fy Gauff Praha s.r.o. na veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby, na zajištění technického dozoru investora na akci „II. etapa Sobotka-Osek, kanalizace a ČOV“.
II. Zastupitelstvo deleguje:
1. ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích pana Jaroslava Šolce,
náhradníka p. Jiřího Stašku, jako zástupce města, na valnou hromadu společnosti
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín, konanou dne 19.6.2008 a pověřuje ho účastí a
hlasováním na této valné hromadě.

III. Zastupitelstvo zvolilo:
1. Ing. Petra Hejna jako zástupce města Sobotky v dozorčí radě VOS a.s. Jičín.

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

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

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

