USNESENÍ
10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Vamberk,
konaného dne 2. března 2016 v Městském klubu Sokolovna
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 10. veřejném zasedání dne
2. března 2016 usneslo:
1) Schvaluje zprávu Finančního výboru č. 8.
2) Schvaluje zprávu Kontrolního výboru č. 1.
3) Schvaluje změny rozpočtu č. 4 pro rok 2016 podle předloženého návrhu.
4) Schvaluje rozpis Veřejné podpory z rozpočtu města Vamberk pro rok 2016 v
celkové částce 1.644.354 Kč a současně pověřuje starostu podpisem
veřejnoprávních smluv. Schvaluje dotace z grantu „Celoroční činnost v oblasti
sportu a volnočasových aktivit“ pro TJ Baník Vamberk fotbalový oddíl v částce
234.000 Kč, pro TJ Sokol Vamberk nohejbalový oddíl v částce 86.500 Kč a pro
Orientační běh Vamberk v částce 54.600 Kč a současně pověřuje starostu
podpisem veřejnoprávních smluv.
5) Převody nemovitostí:
a) Neschvaluje směnu ½ z parcely č. 1031/54 (oddělená z parcely č. 1031/1
a celé parcely č. 1031/58 (oddělená z parcely č. 1038/8), výměra celkem
79,5 m2, podle GP č. 1307-94/2015, obě druh pozemku orná půda, parcel
č. 1862/11 a 1862/10 a části parcel č. 954/40, 954/42 a 954/3, celkem
výměra cca 805 m2, všechny druh pozemku ostatní plocha a parcely č.
1812/2, výměra 892 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v k. ú. Vamberk,
celkem cca 1776,5 m2, z majetku manželů Vyčítalových, za část parcely č.
954/37, výměra cca 1107 m2, druh pozemku orná půda, parcelu č. 1153/8,
výměra 279 m2, druh pozemku ostatní plocha a č. 1765/1, výměra 382 m 2,
druh pozemku ostatní plocha, vše v k. ú. Vamberk, celkem výměra cca 1768
m2, z majetku města Vamberk a za doplatek 300.000 Kč manželům
Vyčítalovým za zpevněný povrch komunikace na parcele č. 1812/2.
b) Schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemkové parcele č. 1031/24,
výměra 1443 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. Vamberk, vlastník pan
Ing. Vlastislav Vanický.
c) Neschvaluje vzdání se předkupního práva ke stavební parcele č. St. 995,
druh zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vamberk, vlastníci manželé Ichovi.
d) Schvaluje vzdání se předkupního práva ke stavební parcele č. St. 1560, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vamberk, vlastník LDZ, s. r. o.
e) Neschvaluje odkoupení pozemkové parcely č. 1031/24, výměra 1443 m 2,
druh pozemku orná půda, v k. ú. Vamberk, vlastník pan Ing. Vlastislav
Vanický, za cenu 22.900 Kč.
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f) Schvaluje odkoupení stavební parcely St. 995, druh zastavěná plocha a
nádvoří, výměra 19 m2, v k. ú. Vamberk, vlastníci manželé Ichovi, za cenu
30.000 Kč.
g) Schvaluje odkoupení pozemkových parcel č. 2157/1, 165 m 2, č. 2157/3, 30
m2 a 2290/12, 136 m2, všechny druh pozemku ostatní plocha, všechny v k. ú.
Vamberk, vlastník pan Jaromír Horák, za cenu 10.000 Kč.
h) Neschvaluje zvýšení kupní ceny pozemkových parcel č. 1835/4, 313 m 2 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, na cenu 300 Kč/m2, tj celkem 126.600 Kč.
i) Neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1198/2, druh pozemku
ostatní plocha, cca 250 m2, v k. ú. Vamberk, manželům Lédrovým.
6) Schvaluje vyhlášení výběrového řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok
2016 – I. kolo.
7) Schvaluje sdělení Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a
životního prostředí, k návrhu na pořízení změny územního plánu společnosti
Kola Odehnal s. r. o., se sídlem Janáčkova 617, Vamberk, že „návrh“ nemá
náležitosti – není úplný podle § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo města rozhodlo změnu územního plánu na základě tohoto sdělení
nepořizovat.
8) Schvaluje zajištění dluhů společnosti Vamberecká voda, s. r. o., IČ 25973495,
vyplývajících z kontokorentního úvěru ve výši 2.000.000 Kč poskytnutého dle
Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb, uzavřené mezi Komerční
bankou a. s. a společností Vamberecká voda, s. r. o., na dobu 1 roku. Zajištění
bude poskytnuto formou avalu (směnečného rukojemství) města Vamberk na
blankosměnce vystavené společností Vamberecká voda, s. r. o. k zajištění jejích
dluhů z kontokorentního úvěru.

Rudolf Futter
starosta města

Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města
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