USNESENÍ
2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Vamberk,
konaného dne 10. prosince 2014 v Městském klubu Sokolovna
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 2. veřejném zasedání dne
10. prosince 2014 usneslo:
1) Schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Vamberk.
2) Volí paní Ivu Zakouřilovou a pana Ing. Mgr. Martina Jandíka členy Kontrolního
výboru.
3) Schvaluje zápis z Finančního výboru č. 1.
4) Schvaluje změny rozpočtu č. 23/2014 podle předloženého návrhu.
5) Schvaluje rozpočet na rok 2015 podle předloženého návrhu.
6) Převody nemovitostí:
Schvaluje prodej:
a) pozemkových parcel č. 2459, 19 m2, 2460, 18 m2, 2461, 18 m2, 2462, 18 m2,
2463, 18 m2,2464, 18 m2,2465, 18 m2, 2466, 19 m2, 2467, 19 m2, 2468, 18 m2,
2469, 18 m2, 2470, 18 m2, 2471, 18 m2, 2472, 18 m2, 2473, 18 m2 a 2474, 19
m2, všechny druh pozemku ostatní plocha, všechny v k. ú. Vamberk,
obálkovou metodou vyšší nabídce, nabídková cena bude stanovena na
základě znaleckého posudku,
b) nové pozemkové parcely č. 95/8, druh pozemku ostatní plocha, 202 m 2, v k.
ú. Merklovice, podle GP č. 235-55/2011, za cenu podle znaleckého posudku
panu Aleši Čižinskému,
c) pozemkových parcel č. 516/8, 145 m2 a 516/5, 490 m2, obě druh pozemku
trvalý travní porost, obě v k. ú. Vamberk, za cenu podle znaleckého posudku
žadateli ESAB CZ, s. r. o., člen koncernu, IČ 024 00 626,
d) pozemkové parcely č. 3138, druh pozemku trvalý travní porost, 1255 m 2, v k.
ú. Doudleby nad Orlicí, za cenu podle znaleckého posudku panu Ing.
Jaroslavu Kubíčkovi,
e) části pozemkové parcely č. 117/17, cca 19 m 2, druh pozemku ostatní plocha,
v k. ú. Vamberk, za cenu podle Kritérií 92 Kč/m2 paní Haně Kytlíkové,
f) spoluvlastnického podílu o velikosti ideální ½ z pozemkových parcel č. 859/3,
výměra 6 m2, druh pozemku orná půda a č. 857/3, výměra 81 m 2, druh
pozemku zahrada, obě v k. ú. Vamberk, za cenu podle Kritérií 92 Kč/m 2 panu
Ing. Milanu Šitinovi,
Neschvaluje prodej:
g) částí pozemkových parcel č. 117/20, ostatní plocha, cca 59 m2 a 117/33,
ostatní plocha, cca 135 m2, obě v k. ú. Vamberk (jsou součástí projektu
regenerace zeleně, byla by uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a

1

cena by byla vypočtena podle vnitřního cenového předpisu města Vamberk
pro prodej nemovitostí, který by byl platný v době vlastního prodeje, pokud
takový platný předpis nebude v době převodu město Vamberk mít, stanovila
by se kupní cena na základě znaleckého posudku).
Schvaluje odkoupení:
h) nové stavební parcely st. 154/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
91 m2, v k. ú. Peklo nad Zdobnicí, za cenu podle podle znaleckého posudku,
i) stavební parcely č. st. 696, druh pozemku zastavěná plocha nádvoří, 71 m 2,
jejíž součástí je stavba čp. 484, bydlení a pozemkové parcely č. 1061/14, druh
pozemku zahrada, 328 m2, vše v k. ú. Vamberk za maximální cenu 250.000
Kč + náklady spojené s prodejem (daň z nabytí nemovitosti),
j) pozemkové parcely č. 1469/18, druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní
komunikace, 231 m2, v k. ú. Vamberk, od manželů Josefa a Věry Čižinských,
za cenu podle znaleckého posudku.
Schvaluje vzdání se předkupního práva:
k) k pozemkovým parcelám č. 2216, druh pozemku trvalý travní porost, 233 m 2,
č. 2217, druh pozemku zahrada, 485 m 2 a č. 2224/4, druh pozemku ostatní
plocha, 110 m2, vše v k. ú. Vamberk.
Schvaluje dohodu o změně obecní hranice:
l) pozemky č. 2108/53, 136 m2 a 2108/54, 86 m2, obě druh pozemku orná půda,
budou přesunuty do k. ú. Lupenice.
7) Schvaluje půjčku z Fondu rozvoje bydlení manželům Josefu a Jarušce
Mudruňkovým – účel č. 07 – vybudování koupelny a WC, výše půjčky 80.000 Kč.
8) Schvaluje pověření starosty města pana Rudolfa Futtera zastupováním města
Vamberk na valných hromadách Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Rychnovsko, se sídlem Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou, IČ: 71208810 ve
volebním období 2014 – 2018.
9) Schvaluje pověření starosty města pana Rudolfa Futtera zastupováním města
Vamberk ve Sdružení SPLAV, z. s.
10) Schvaluje určeným členem zastupitelstva – tj. „určeným zastupitelem“ pro
spolupráci na pořízení změny územního plánu, člena zastupitelstva pana Rudolfa
Futtera.
11) Souhlasí s napojením kanalizace městyse Doudleby nad Orlicí na ČOV města
Vamberk a ukládá radě města zahájit jednání o realizaci.
12) Schvaluje Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Vamberk
s účinností od 1. 1. 2015 na dobu neurčitou.

Rudolf Futter
starosta města

Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města
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