USNESENÍ
17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Vamberk,
konaného dne 8. března 2017 v Městském klubu Sokolovna
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 17. veřejném zasedání dne 8. března
2017 usneslo:
1) Volí přísedící u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou paní Dagmaru
Kružíkovou a Janu Zbořilovou.
2) Schvaluje zápis z Kontrolního výboru č. 3.
3) Zastupitelstvo města pověřuje starostu města odsouhlasením a podpisem Soupisu
nových pozemků navržených v komplexní pozemkové úpravě do vlastnictví města
Vamberk (list vlastnictví 10001) ve variantě doručené městu Vamberk dne
01.03.2017 nebo ve variantě, kdy město získá do vlastnictví více pozemků.
4) Schvaluje zápis z Finančního výboru č. 13.
5) Schvaluje změny rozpočtu č. 3 pro rok 2017 dle přílohy a bere na vědomí změny
rozpočtu č. 20 pro rok 2016 a č. 1 a 2 pro rok 2017 schválené v kompetenci starosty
města.
6) Schvaluje, dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí
dotací na rok 2017 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám dle přílohy
a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.
7) Schvaluje převod finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení do Fondu rozvoje
a rezerv ve výši 3.000.000 Kč.
8) Zastupitelstvo města:
a) neschvaluje prodej pozemkové parcely č. 2041/1, druh pozemku ostatní
plocha, výměra 5726 m2, v katastrálním území Vamberk, za cenu podle
znaleckého posudku 86.360 Kč paní Dagmar Tomkové,
b) schvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti ideální ¾ vzhledem
k celku z pozemkových parcel č. 1110/32, 127 m2, 1140/14, 64 m2, 1140/15,
51 m2, 1140/16, 36 m2 a 1140/19, 7 m2, všechny druh pozemku orná půda,
všechny v katastrálním území Vamberk, za cenu podle znaleckého posudku
75.543 Kč (za 1 m2 353,42 Kč) plus náklady na vyhotovení tohoto posudku
2.000 Kč, celkem tedy za úplatu 77.543 Kč od České republiky – Státního
pozemkového úřadu,
c) schvaluje odkoupení nově oddělené pozemkové parcely č. 1401/9, druh
pozemku trvalý travní porost, výměra 15 m2, v katastrálním území Vamberk,
za cenu podle Kritérií 92 Kč/m2 (GP č. 1389-21/2017), od paní Naděždy
Voborníkové,
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d) schvaluje vzdání se předkupního práva k nové pozemkové parcele č. 1401/5,
druh pozemku trvalý travní porost, výměra 195 m2, v katastrálním území
Vamberk, (GP č. 1389-21/2017), vlastník Naděžda Voborníková, při splnění
podmínky odkoupení pozemku viz bod c).
9) Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o regulaci provozování
hazardních her.
10) Zastupitelstvo města:
a) schvaluje zajištění dluhů společnosti Vamberecká voda, s. r. o., IČ: 25973495,
vyplývajících z kontokorentního úvěru ve výši Kč 2 000 000,00 Kč poskytnutého
dle Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb, uzavřené mezi
Komerční bankou, a. s. a 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.
b) schvaluje zajištění dluhů společnosti Vamberecká voda, s. r. o., IČ: 25973495,
vyplývajících ze střednědobého investičního úvěru na Rekonstrukci ČOV
Vamberk – I. etapa (dodávka a montáž technologického vystrojení a
technologické elektroinstalace ČOV Vamberk) ve výši Kč 2 000 000,00 Kč
poskytnutého dle Smlouvy o úvěru, uzavřené mezi Komerční bankou a. s. a
Vamberecká voda, s. r. o., na dobu 5 let. Zajištění bude poskytnuto formou
avalu (směnečného rukojemství) města Vamberk na blankosměnce vystavené
společností Vamberecká voda, s. r. o., k zajištění jejích dluhů z investičního
úvěru.

Rudolf Futter
starosta města

Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města
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