USNESENÍ
ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva města Sobotky,
které se konalo dne 26. 7. 2007 v 18.00 hod. ve velkém sále spořitelny v Sobotce.

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. rozpočtové opatření č. 3/2007 - úprava rozpočtu k 20.7.2007 v částce 35,731.640,- Kč
příjmové i výdajové části;

v

2. smlouvu o dílo na dokončení výstavby domu společenských funkcí v Sobotce mezi městem
Sobotka a Staving spol. s r.o. Valdice v ceně díla 9,362.030 Kč vč. DPH;
3. smlouvu o dílo mezi městem Sobotka a Atelierem Zídka-Plocek-Misík Hradec Králové na výkon
autorského dozoru při výstavbě domu společenských funkcí Sobotka za honorář 150.535,- Kč vč.
DPH;
4. smlouvu o dílo mezi městem Sobotka a Atelierem Zídka-Plocek-Misík Hradec Králové na
vypracování doplňující projektové dokumentace domu společenských funkcí Sobotka za honorář
115.430,- Kč vč. DPH;
5. mandátní smlouvu mezi městem Sobotka a spol. s r.o. Voda CZ Náchod na přípravu a
organizační zajištění výběrového řízení na akci Sobotka – Osek: kanalizace a ČOV – 1. etapa,
SO-105 Kanalizační stoka „A“ - 1. etapa (stoka „A-7“) a Sobotka – Osek: kanalizace a ČOV – 2.
etapa, SO-106 Kanalizační stoka „B“ - 2. etapa a Kanalizační stoka „D“ za cenu 110.670,- Kč vč.
DPH;
6. vyhlášení nového výběrového řízení na zhotovitele pro akci Sobotka – Osek: kanalizace a ČOV –
1. etapa, SO-105 Kanalizační stoka „A“ - 1. etapa (stoka „A-7“) a Sobotka – Osek: kanalizace a
ČOV – 2. etapa, SO-106 Kanalizační stoka „B“ - 2. etapa a Kanalizační stoka „D“;
7. jmenování členů hodnotící komise a jejich náhradníků výběrového řízení na zhotovitele pro akci
Sobotka – Osek: kanalizace a ČOV – 1. etapa, SO-105 Kanalizační stoka „A“ - 1. etapa (stoka
„A-7“) a Sobotka – Osek: kanalizace a ČOV – 2. etapa, SO-106 Kanalizační stoka „B“ - 2. etapa
a Kanalizační stoka „D“
člen: Jaroslav Šolc, Sobotka
člen: Jiří Staška, Sobotka
člen: Stanislav Tlášek, Sobotka
člen: ing. Ludvík Blažek, Dvůr Králové nad Labem
člen: ing. Jan Švorčík, Česká Skalice
1. náhradník: Martin Picek, Sobotka
2. náhradník: Petra Matoušková, Sobotka
3. náhradník: ing. Jan Jirásek, Sobotka
4. náhradník: František Balák, Sobotka
5. náhradník: Václav Svoboda, Sobotka;
8. smlouvu o dílo mezi městem Sobotka a Ateliérem PROZIS Mladá Boleslav pro akci Sobotka –
ulice Na Benešově – komunikace za cenu 26.500,- Kč;
9. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HJC/195/2007-HJCU na p.p.č. 550 a
p.p.č 559 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lavice, obec Sobotka, mezi městem Sobotka
a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha;
10. zajištění plynofikace v ul. Boleslavské, Sobotka bezvýkopovou metodou v roce 2007;
11. odprodej p.p.č. 618/29 o výměře 2333 m2 a p.p.č. 618/93 o výměře 25 m2 k.ú. Sobotka p.

M...... B.......,

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. informace SÚS Jičín;
2. odvolání vedoucí SMKS pí Flodrmanové;
3. informaci Stavby Koťátko spol. s r.o. o možnosti výstavby bytových domů v prostoru Krásný
plac.

III. Zastupitelstvo pověřuje:
1. radu města Sobotka jednat s p. M....... B...... a rozhodnout ve věci prodejní ceny p.p.č. 618/29 o
výměře 2333 m2 a p.p.č. 618/93 o výměře 25 m2 k.ú. Sobotka.

IV. Zastupitelstvo ukládá:
1. komisi pro výstavbu a rozvoj města Sobotky vypracovat základní parametry výstavby a
podmínky vazeb v lokalitě Krásný plac a tento předložit k posouzení zastupitelstvu.
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............................................

Stanislav Tlášek

ověřovatelé zápisu

starosta

