USNESENÍ
2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Vamberk,
konaného dne 12.12.2018
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 2. veřejném zasedání dne 12.12.2018
usneslo:
1) Schvaluje pověření starosty města Mgr. Jana Rejzla zastupováním města
Vamberk na valných hromadách Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Rychnovsko, se sídlem Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou, IČ: 71208810 ve
volebním období 2018 - 2022.
2) Schvaluje pověření starosty města Mgr. Jana Rejzla zastupováním města
Vamberk ve Sdružení SPLAV, z. s., se sídlem Skuhrov nad Bělou 84, 517 03
Skuhrov nad Bělou, IČ: 269 83 389.
3) Schvaluje pověření starosty města Mgr. Jana Rejzla zastupováním města
Vamberk ve Svazu měst a obcí České republiky, se sídlem 5. května 1640/65, 140
00 Praha 4, IČ: 63113074.
4) Schvaluje pověření místostarosty města Rudolfa Futtera zastupováním města
Vamberk ve Spolku pro záchranu Vambereckých mumií, z. s., se sídlem Husovo
náměstí 1, 517 54 Vamberk, IČ: 05555493.
5) V souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměny
za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města do
31.12.2018 dle nařízení vlády číslo 318/2017 Sb. ze dne 11.09.2017 o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, a to pro předsedu
přestupkové komise ve výši 3.379 Kč a člena přestupkové komise ve výši 908 Kč
měsíčně. Od 01.01.2019 se stanovuje odměna dle nařízení vlády číslo 202/2018
Sb. ze dne 04.09.2018 o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, a to pro předsedu přestupkové komise ve výši 3.616 Kč a
člena přestupkové komise ve výši 908 Kč měsíčně.
6) Rozhodlo o stanovení odměny předsedů dopravní komise a sportovní komise ve
výši 990 Kč měsíčně s účinností od 01.01.2019.
7) Vyslovuje souhlas s uzavíráním dohod o provedení práce mezi městem a
neuvolněnými členkami zastupitelstva města paní Mgr. Taťánou Břízovou a paní
Miroslavou Šustrovou, a to od 13.12.2018.
8) Schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 15/2018 uzavřené dne
24.04.2018 s Tělovýchovnou jednotou Peklo nad Zdobnicí, z. s., Peklo 45, 516 01
Vamberk, IČ: 48616711, kterým se prodlužuje termín realizace projektu a
finančního vypořádání.
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9) Schvaluje zajištění budoucích dluhů společnosti Vamberecká voda, s.r.o., IČ:
25973495, které budou vyplývat z budoucího kontokorentního úvěru ve výši
maximálně 2.000.000 Kč, který bude uzavřen mezi Komerční bankou a.s. a
Vamberecká voda, s.r.o. na dobu 1 roku. Termín uzavření nové Smlouvy o
kontokorentním úvěru bude nejpozději k 01.03.2019. Zajištění bude poskytnuto
formou ručení k zajištění jejích dluhů z kontokorentního úvěru maximálně na 1
rok.
10) Schvaluje:
a) koupi pozemkových parcel č. 1808/3, druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace, výměra 347 m2 a č. 1808/4, druh pozemku ostatní plocha, jiná
plocha, výměra 14 m2, v katastrálním území Vamberk od vlastníka České
republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, za cenu 34.100 Kč,
b) vzdání se předkupního práva ke stavební parcele č. st. 1535, výměra 701 m 2,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Vamberk,
vlastník Demolice a asanace Prostějov s.r.o.,
c) vzdání se předkupního práva ke stavební parcele č. st. 429/2, výměra 486 m2,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a k pozemkové parcele č. 2211,
výměra 231 m2, druh pozemku zahrada, v katastrálním území Vamberk,
vlastník Mária Morávková,
d) koupi pozemkové parcely č. 954/28 (po zápisu schválených pozemkových
úprav bude mít nové parcelní číslo 5169), výměra 2.595 m 2, druh pozemku orná
půda, v obci a katastrálním území Vamberk, od spoluvlastníků Michala
Šveidlera a Zdeňky Šveidlerové, za cenu 750 Kč/m 2, celkem tedy 1.946.250 Kč.
Odůvodnění: Spoluvlastníci pozemku požadují kupní cenu ve výši 750 Kč/m2
jako cenu smluvní. Zastupitelstvo města schvaluje nákup pozemků za cenu
vyšší, než kolik činí cena určená znaleckým posudkem s odůvodněním, že po
dokončení zasíťování v roce 2019 hodlá tyto nemovitosti nabízet nejméně za
stejných podmínek, za jakých byly prodávány pozemky v I. etapě, tj. 790 Kč/m2
u řadových parcel a 890 Kč/m2 u rohových parcel.
11) Schvaluje zápisy z Finančního výboru č. 1 a 2.
12)
a) Schvaluje změny rozpočtu č. 22 pro rok 2018 dle přílohy a bere na vědomí
změny rozpočtu č. 19 - 21 pro rok 2018.
b) Stanovuje kompetenci starosty města k provádění rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu:
- Přijetí a realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
- Vypořádání transferů, upřesnění výše transferů (např. po rozpisu
souhrnného dotačního vztahu od kraje, po vypořádání dotace apod.)
- Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelných
pohrom, výdaje ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle
pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám
z důvodu časového prodlení.
- Zatřídění příjmů a výdaje daně z příjmů právnických osob, které platí obec
sama sobě.
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Technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na
rozpočet.

Zastupitelstvo města si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah
stanovený starostovi města.
Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém
opatření provedeném v kompetenci starosty města na nejbližším zasedání
zastupitelstva po schválení rozpočtového opatření starostou města a v případě
potřeby jejího stručného odůvodnění.
13) Schvaluje rozpočet města pro rok 2019 podle předloženého návrhu, včetně
zapracovaných schválených pozměňovacích návrhů, závazné ukazatele rozpočtu
jsou výše příspěvku jednotlivých příspěvkových organizací a výše výdajů
jednotlivých paragrafů a dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích
poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2019 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.
14) Schvaluje dotační programy na rok 2019 „AKCE A REPREZENTACE“ a
„PROVOZ“ dle přílohy.

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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