USNESENÍ
22. veřejného zasedání Zastupitelstva města Vamberk,
konaného dne 13. prosince 2017 v Městském klubu Sokolovna
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 22. veřejném zasedání dne
13. prosince 2017 usneslo:
1) Schvaluje zápisy z Finančního výboru č. 15, 16, 17 a 18.
2) Schvaluje změny rozpočtu č. 32 pro rok 2017 dle přílohy a bere na vědomí změny
rozpočtu č. 22 – 31 pro rok 2017.
3)
a) Schvaluje rozpočet města pro rok 2018 podle předloženého návrhu, včetně
zapracovaných schválených pozměňovacích návrhů, závazné ukazatele
rozpočtu dle přílohy a dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích
poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2018
v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové
části tohoto materiálu a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy na
schválené dotace.
b) Ukládá městskému úřadu zajistit vypsání výběrového řízení na poskytovatele
úvěrového rámce v maximální výši 20.000.000 Kč.
4) Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2021.
5) Schvaluje dotační programy na rok 2018 „AKCE A REPREZENTACE“ a
„PROVOZ“ dle přílohy.
6) Schvaluje ukončení hospodářské činnosti města, která byla zřízena v oboru
hostinská činnost pro účely provozování bufetu na koupališti.
7)
a) Stanovuje odměnu za výkon funkce místostarosty města jako neuvolněného
člena zastupitelstva města ve výši 13.000 Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována od 01.01.2018.
Stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města
ve výši 470 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 01.01.2018 a v případě
nového člena zastupitelstva města (nástupu náhradníka na uvolněný mandát)
ode dne složení slibu.
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
města stanovuje souhrnnou odměnu při kombinacích funkcí:
- 1.460 Kč za měsíc pro předsedu komise rady města,
- 1.610 Kč za měsíc pro předsedu výboru zastupitelstva města,
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- 1.860 Kč za měsíc pro člena rady města,
- 2.850 Kč za měsíc pro člena rady města a předsedu komise rady města,
- 3.000 Kč za měsíc pro člena rady města a předsedu výboru zastupitelstva
města.
Souhrnné odměny budou poskytovány od 01.01.2018 a v případě pozdějších
personálních změn v obsazení rady, komisí a výborů města ode dne jmenování
do funkce.
b) Rozhodlo o stanovení odměny předsedy přestupkové komise ve výši 6.700 Kč
měsíčně a členů přestupkové komise ve výši 650 Kč za účast na ústním jednání
s účinností od 01.01.2018.
c) Rozhodlo o stanovení odměny předsedy dopravní komise ve výši 990 Kč
měsíčně s účinností od 01.01.2018.
d) Vyslovuje souhlas s uzavíráním dohod o provedení práce mezi městem
Vamberk a neuvolněnými členy zastupitelstva města paní Miroslavou Šustrovou
a panem Jaroslavem Sedláčkem, a to od 01.01.2018 do odvolání souhlasu.
e) Schvaluje Směrnici č. 22/2017 Příspěvek na úpravu zevnějšku s účinností od
01.01.2018 a souhlasí s poskytováním příspěvku na úhradu zvýšených nákladů
na úpravu zevnějšku pro zastupitele od 01.01.2018 dle směrnice města.
8) Schvaluje nové znění smlouvy o výpůjčce zahradních kompostérů od DSO
Mikroregion Rychnovsko a schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při
realizaci projektu Předcházení vzniku „BRKO“ v obcích Mikroregionu Rychnovsko.
9) Převody nemovitostí:
a) Schvaluje prodej pozemků pro stavbu rodinných domů – parcely č. 954/52 o
výměře 924 m2, 954/53 o výměře 917 m2, 954/54 o výměře 912 m2, 954/55 o
výměře 906 m2, 954/56 o výměře 899 m2, 954/57 o výměře 893 m2, 954/59 o
výměře 733 m2, 954/60 o výměře 727 m2, 954/61 o výměře 728 m2, 954/62 o
výměře 727 m2, 954/64 o výměře 722 m2 a 954/65 o výměře 721 m2, všechny
za cenu 790 Kč/m2 a parcely č. 954/51 o výměře 930 m2, 954/63 o výměře 725
m2, 954/58 o výměře 821 m2 a 954/66 o výměře 682 m2, všechny za cenu za
cenu 890 Kč/m2, všechny druh pozemku orná půda, všechny v katastrálním
území Vamberk, parcely odděleny GP č. 1399-68/2017.
b) Schvaluje prodej pozemkových parcel č. 336/13, druh pozemku lesní
pozemek, o výměře 93 m2, za cenu podle znaleckého posudku 6.430 Kč a
323/32, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 85 m 2, za cenu podle
znaleckého posudku 11.640 Kč, plus náklady na vyhotovení znaleckých
posudků 2.150 Kč, oba v k. ú. Peklo nad Zdobnicí.
c) Schvaluje směnu pozemkové parcely č. 571/1, druh pozemku orná půda, v k.
ú. Vamberk, vlastník město Vamberk, o výměře 4941 m 2, za pozemek ve
zjednodušené evidenci PK 1119, o výměře 4906 m 2, v k. ú. Merklovice,
vlastník Farma Tichý a spol. a. s. Záměl, bez doplatku.
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d) Neschvaluje vzdání se předkupního práva k pozemkové parcele č. 1808/4,
druh pozemku ostatní plocha, výměra 17 m 2, v k. ú. Vamberk, zahrádkářská
kolonie na Mníšku, vlastník a žadatel Česká republika - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
e) Schvaluje koupi pozemkové parcely č. 1104/1, druh pozemku ostatní plocha,
o výměře 120 m2 v katastrálním území Vamberk, od vlastníků manželů
Müllerových, za cenu 200 Kč/m2.
f) Schvaluje koupi stavební parcely č. St. 587, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, jejíž součástí je stavba: bez čp., občanská vybavenost, v k. ú.
Vamberk, od vlastníka L.F.K. Kovo s. r. o. za cenu 1 Kč.
10) Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě mezi vlastníky provozně
souvisejících kanalizací mezi městem Vamberk a městysem Doudleby nad Orlicí.
11) 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 Vamberecká voda, s. r. o. na dobu 1 roku, od 01.03.2018. 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

Karel Bačina
člen rady města
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