USNESENÍ
9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Vamberk,
konaného dne 9. prosince 2015 v Městském klubu Sokolovna
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 9. veřejném zasedání dne
9. prosince 2015 usneslo:
1) Schvaluje zprávu Finančního výboru č. 6 a 7.
2) Schvaluje změny rozpočtu č. 23 pro rok 2015 dle předloženého návrhu a změny
závazných ukazatelů příspěvkových organizací.
3) Schvaluje rozpočet města pro rok 2016 podle předloženého návrhu, včetně
zapracování schválených pozměňovacích návrhů. Závaznými ukazateli rozpočtu
jsou výše výdajů jednotlivých paragrafů a výše příspěvků příspěvkovým
organizacím.
4) Schvaluje prominutí úroků z prodlení paní Alence Ksandrové ve výši 22.208,16
Kč.
5) Pověřuje Kontrolní výbor a přizvané osoby ke kontrole poskytnutých dotací
z rozpočtu města po celé volební období 2014 – 2018.
6) Schvaluje upřesnění Pravidel fondu rezerv a rozvoje.
7) Schvaluje dodatek smlouvy o úvěru KB ze dne 25.03.2015 o změně úrokové
sazby z původní 3,05 % na 1,85 %.
8) Schvaluje:
Prodej:
a) stavební parcely č. st. 91, zastavěná plocha a nádvoří, 179 m2, jejíž součástí
je stavba technické vybavenosti bez č. p., vodojem, vše v k. ú. Roveň u
Rychnova nad Kněžnou, včetně technologie, za cenu podle znaleckého
posudku 136.020 Kč + náklady na vyhotovení znaleckého posudku 500 Kč,
kupujícímu městu Rychnov nad Kněžnou.
Odkoupení:
b) pozemkových parcel č. 1835/4, 313 m2 a č. 1143/5, 109 m2, obě druh
pozemku ostatní plocha, obě v k. ú. Vamberk, od spoluvlastníků Jana Filipa,
Ing. Františka Mikysky, Hany Mikyskové a Pavla Němce, za cenu podle
znaleckého posudku 33.300 Kč.
Neschvaluje:
Vzdání se předkupního práva:
c) k pozemkové parcele č. 528/5, druh pozemku orná půda, v k. ú. Vamberk,
vlastník pan Ladislav Frejvald,
d) k pozemkové parcele č. 528/1, druh pozemku orná půda, v k. ú. Vamberk,
vlastníci manželé Petráškovi.
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Schvaluje:
Dohodu o směně pozemků v pozemkových úpravách:
e) mezi městem Vamberk a paní Stanislavou Mimrovou na směnu podílů o
velikosti ideální ½ ve vlastnictví každého z nich z pozemkové parcely č. 297,
druh pozemku trvalý travní porost a z pozemků ve zjednodušené evidenci PK
293, 366/3 a 794/5, všechny v k. ú. Peklo nad Zdobnicí, v rámci komplexní
pozemkové úpravy.
Snížení kupní ceny:
f) na 350 Kč/m2 pro prodej pozemkové parcely č. 1140/7, druh pozemku orná
půda, v k. ú. Vamberk pro kupující Kamilu Hájkovou.
Dodatek ke Smlouvě o koupi nemovitosti:
g) ze dne 30.04.2015 – vynětí potrubního mostu ve vlastnictví společnosti ESAB
CZ, s. r. o. z prodávaných nemovitostí.
Bezúplatný převod:
h) pozemkových parcel č. 26/5, 197 m2 a č. 26/8, 156 m2, obě druh pozemku,
obě v k. ú. Vamberk, z majetku České republiky, příslušnost hospodařit
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do
vlastnictví města Vamberk.
9) Schvaluje:
a) zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným Vamberecká voda,
s. r. o. v předloženém úplném znění zakladatelské listiny,
b) podřízení společnosti právní úpravě obsažené v zákoně č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích,
c) pověření starosty města zajištěním vyhotovení notářského zápisu o těchto
skutečnostech.
10) Zastupitelstvo města Vamberk po projednání návrhu Zadání změny č. 2
územního plánu Vamberk schvaluje Zadání změny č. 2 územního plánu Vamberk
ve smyslu § 47 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, které tvoří přílohu tohoto
usnesení.
11) Schvaluje kodifikaci znaku a návrh vlajky města Vamberk.

Rudolf Futter
starosta města

Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

2

