USNESENÍ
z dvacátého pátého veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 17. 12. 2009 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce.

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. rozpočtové opatření č. 6/2009 - úpravu rozpočtu k 31.10.2009 v celkové částce 41.956.270,- Kč
v příjmové i výdajové části;
2. rozpočtové opatření č. 7/2009 - úpravu rozpočtu k 9.12.2009 v celkové částce 41.878.770,- Kč
v příjmové i výdajové části;
3. Program regenerace MPZ Sobotka 2009-2015;
4. dodatek č. 3 ke smlouvě o sdružení finančních prostředků, o provozování s následnou koupí ze
dne 31.5.2005 mezi Městem Sobotka a VOS a.s. Jičín;
5. přijetí úvěru od KB, a.s. na financování akce: Sobotka – Osek „Kanalizace a čistírna odpadních
vod“ – 3. etapa, ve výši 6 mil. Kč, se lhůtou splatnosti 6 let a s pevnou úrokovou sazbou 5,50%
p.a., současně schvaluje sjednanou formu splácení rovnoměrnými měsíčními splátkami a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
6. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 200.oo/09 mezi Městem Sobotka a Ing. Františkem Kujanem,
Krucemburk, Na Liškově 236;
7. smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 618/106 k.ú. Sobotka mezi Městem Sobotka a M.......
B......, Sedličky;
8. dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 03/2009 mezi Městem Sobotka a Reopou s.r.o. Liberec;
9. prodej p.p.č. 759/5, ostatní plocha, o výměře 256 m2, p.p.č. 759/6, ostatní plocha, o výměře 109
m2 a st.p.č. 114, zast. plocha, o výměře 14 m2 k.ú. Stéblovice dle GP č. 99-113/2009 ze dne
15.10.2009 J........ B......, Jičín, a J... O............, Dolní Bousov za odhadní cenu + náklady spojené
s prodejem s tím, že na p.p.č. 759/5 se zřizuje věcné břemeno, podle kterého má prodávající
nebo jiní správci inž. sítí se souhlasem prodávajícího, právo umístit v pozemku inženýrské sítě a
s tímto uložením a následným užíváním po celou dobu jejich fyzické a právní životnosti spojené
právo vstupu a jízdy po pozemku za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami,
revizemi, rekonstrukcemi a údržbou;
10. výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce: Zpracování projektové dokumentace pro stavbu
„Nový STL plynovod + přípojky Sobotka ul. Na Šafranici, Šolcova, Malé náměstí, Baštecká“,
příprava výzvy pro výběr zhotovitele, výkon technického dozoru stavebníka za cenu 97.750,- Kč
bez DPH obchodní firmy PROJEKCE Cihlář – Šanc, s.r.o. Týnec nad Labem a uzavření smlouvy
s dodavatelem.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 3.12.2009;
2. rozhodnutí č. 09031071-SFŽP o poskytnutí podpory na akci: Sobotka – Osek „Kanalizace a
čistírna odpadních vod“ – 3. etapa a pověřují starostu dalším jednáním směřujícím k podpisu
smlouvy;
3. rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 10783/2009 OOP ze dne 3.12.2009 o prohlášení za
kulturní památku domu č.p. 6 na st.p.č. 7, k.ú. Sobotka, obec Sobotka, ok. Jičín,
Královéhradecký kraj.
4. návrh rozpočtu Mikroregionu Český ráj v roce 2010 v celkové částce 263.000,- Kč v příjmové i
výdajové části.

III. Zastupitelstvo neschválilo:
1. žádost SK Sobotka o mimořádnou dotaci 50 tis. Kč na splátku vody.

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

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

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

starosta

