MĚSTO SOBOTKA
Městský úřad Sobotka
Boleslavská 440, 507 43 Sobotka
E-mail: urad@sobotka.cz, tel. 493 544 381, ID schránky: p2wbqb6
č.j.: MUSO 544/2020/VS/101.1/A10
USNESENÍ
z desátého veřejného zasedání Zastupitelstva města Sobotka,
které se konalo dne 20. 2. 2020 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 Oblastní charitě Sobotka, IČO 44477309, ve výši
100 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí;
2. poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 Římskokatolické farnosti - děkanství Sobotka,
IČO 47474092, ve výši 94 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí;
3. investiční záměr "Rekonstrukce bytů v objektu č.p. 6 na Náměstí Míru v Sobotce" a podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí do podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby, obnovy
a provozování komunální infrastruktury;
4. smlouvu o dílo na realizaci stavby ,,Parkoviště a chodníky v ul. Boleslavská – Sobotka“ mezi
městem Sobotka jako objednatelem a IZOTRADE s.r.o., IČO 28368509 jako zhotovitelem;
5. prodej části p.p.č. 308/5, oddělenou GP č. 116-10/2014 ze dne 11. 2. 2014 a nově označenou jako
parc. č. 308/7, ostatní plocha, o výměře 59 m 2, části p.p.č. 778/1, oddělenou týmž GP a nově
označenou jako par. č. 778/3, ostatní plocha, o výměře 55 m 2 a části p.p.č. 302/1, oddělenou týmž
GP a nově označenou jako par. č. 302/3, ostatní plocha, o výměře 75 m2, vše v k.ú. Stéblovice,
Ing. Františku Doškářovi, Bassova 61/12, 190 00 Praha – Vysočany, za jednotkovou cenu schválenou zastupitelstvem města dne 12. 12. 2019 ve výši 134,11 Kč za m2, vycházející ze ZP, tedy
za cenu 25 347,- Kč + náklady spojené s prodejem;
6. prodej části p.p.č. 596/2, oddělenou GP č. 853-10/2007 ze dne 22. 9. 2008 a nově označenou jako
parc. č. 596/17, zahrada, o výměře 9 m2, a části p.p.č. 596/2, oddělenou GP č. 1099-82/2019
ze dne 27. 5. 2019 a nově označenou jako parc. č. 596/31, zahrada, o výměře 17 m 2, vše v k.ú.
Sobotka, Jiřímu Suchánkovi, Zahradní 624, 507 43 Sobotka, za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 5 050,- Kč + náklady spojené s prodejem;
7. prodej p.p.č. 237/4, zahrada, o výměře 21 m2, nově vzniklou sjednocením odděleného dílu „a“
o výměře 4 m2 od p.p.č. 237/4, dílu „b“ o výměře 16 m 2 od p.p.č. 596/2 a dílu „c“ o výměře 0,49
m2 od p.p.č. 596/4, vše v k.ú. Sobotka, na základě Geometrického plánu č. 1099-82/2019 ze dne
27. 5. 2019, manželům Stanislavu Pajkrtovi a Jitce Pajkrtové, Zahradní 623, 507 43 Sobotka,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4 070,- Kč + náklady spojené s prodejem;

8. prodej p.p.č. 596/32, trvalý travní porost, o výměře 18 m2, nově vzniklou sjednocením odděleného dílu „f“ o výměře 5 m2 od p.p.č. 596/2 a dílu „g“ o výměře 13 m2 od p.p.č. 596/4, vše v k.ú.
Sobotka, na základě Geometrického plánu č. 1099-82/2019 ze dne 27. 5. 2019, Petru Koťátkovi,
Na Benešově 701, 507 43 Sobotka, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 3 490,- Kč + náklady
spojené s prodejem;
9. opravu usnesení ZM ze dne 24. 9. 2019 bod I odst. 6 tak, že v příloze č. 3 usnesení se bod 8,
p.p.č.1427/6 v k.ú. Sobotka pro účely bydlení v rodinných domech, vypouští.

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 17. 2. 2020;

III. Zastupitelstvo deleguje:
1. ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Bc.
Jana Janatku (v případě jeho nepřítomnosti jako náhradníka pana Ing. Jana Jiráska) jako zástupce
města na 27. řádnou valnou hromadu společnosti VOS a.s. Jičín, konanou dne 10. června 2020,
jakož i na všechny případné další mimořádné nebo náhradní valné hromady VOS, a.s., konané
do 31. 12. 2020 a pověřuje ho účastí, zastupováním a hlasováním na těchto valných hromadách.
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Ing. Lubor Jenček
starosta města Sobotka

