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USNESENÍ
12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Vamberk,
konaného dne 09.12.2020
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 12. veřejném zasedání dne 09.12.2020
usneslo:
1) Schvaluje změny rozpočtu č. 15 pro rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města a bere
na vědomí změny rozpočtu č. 12 - 14 pro rok 2020 v kompetenci starosty města dle
přílohy.
2) Schvaluje zápis z Finančního výboru č. 9.
3) Schvaluje rozpočet města pro rok 2021 podle předloženého návrhu, závazné ukazatele
rozpočtu dle přílohy a dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací na rok 2021 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.
4) Schvaluje dotační programy na rok 2021 „AKCE A REPREZENTACE“ a „PROVOZ“ dle
přílohy.
5) Schvaluje změnu zajištění budoucích dluhů společnosti Vamberecká voda s.r.o., IČO:
25973495, která bude vyplývat z budoucího uzavřeného dodatku kontokorentního úvěru
ve výši maximálně 2.000.000,00 Kč, který bude uzavřen mezi Komerční bankou a.s. a
společností Vamberecká voda, s.r.o. k prodloužení splatnosti kontokorentního úvěru na
dobu maximálně 1 roku. Termín uzavření Dodatku ke smlouvě o kontokorentním úvěru
bude nejpozději k 15.02.2021. Zajištění budoucích dluhů společnosti Vamberecká voda
s.r.o., IČO: 25973495 bylo poskytnuto formou ručení města Vamberk na základě
Smlouvy o ručení uzavřené 25.02.2019 mezi Komerční bankou a.s. a městem Vamberk
a změna závazku vyplývající z prodloužení splatnosti úvěru maximálně o 1 rok bude
odsouhlasena souhlasem ručitele s dohodou Banky a Klienta o změně závazku.
6)
a) Schvaluje koupi nově oddělené pozemkové parcely č. 280/6, druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 325 m2, v obci Vamberk a katastrálním území
Peklo nad Zdobnicí (původní parcela č. 280), vlastník Marie Jehličková, za cenu
podle znaleckého posudku 79,20 Kč/m2, celkem 25.740 Kč.
b) Schvaluje koupi nově oddělené pozemkové parcely č. 471/8, druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 394 m2, v obci Vamberk a katastrálním území
Peklo nad Zdobnicí (původní parcela č. 471/4), vlastník Josef Frejvald, za cenu
podle znaleckého posudku 79,20 Kč, celkem 31.205 Kč.
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c) Schvaluje koupi stavební parcely č. st. 695, druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 295 m2, jejíž součástí je stavba: Vamberk, čp. 546, bydlení a
pozemkové parcely č. 1061/11, druh pozemku zahrada, o výměře 412 m 2, vše
v obci a katastrálním území Vamberk, zapsané na LV č. 551, za cenu 1.200.000
Kč, vlastníci manželé Puškovi.
d) Schvaluje koupi nově oddělené pozemkové parcely č. 3304/2, druh pozemku orná
půda, o výměře 555 m2 (původní parcela č. 3304), v obci Vamberk a katastrálním
území Merklovice, vlastník Farma Tichý a spol. a.s., za cenu 50 Kč/m 2, celkem
27.750 Kč, a to za účelem realizace výsadby interakčního prvku.
e) Schvaluje směnu nově oddělené pozemkové parcely č. 320/7, druh pozemku
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 93 m2, v obci Vamberk a katastrálním
území Peklo nad Zdobnicí, vlastník pan Adolf Papáček, v ceně podle znaleckého
posudku 79,20 Kč/m2, celkem 7.366 Kč, za pozemkovou parcelu č. 321, druh
pozemku lesní pozemek, o výměře 1712 m 2, v obci Vamberk a katastrálním území
Peklo nad Zdobnicí, vlastník Město Vamberk, v ceně cca 8 Kč/m2, celkem 13.696
Kč, bez doplatku, neboť uskutečnění směny je v zájmu města Vamberk, jde o
komunikaci, kterou potřebujeme získat do majetku města, z toho důvodu
nepožadujeme doplatek rozdílu ceny.
f) Neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel č. 2347, výměra 419
m2, druh pozemku zahrada a č. 2531, výměra 126 m 2, druh pozemku ostatní plocha,
v obci a katastrálním území Vamberk, žadatel pan Vladimír Klár.
g) Neschvaluje zveřejnění záměru směny pozemkové parcely č. 5857, výměra 1360
m2, druh pozemku orná půda, vlastník Město Vamberk, za část pozemkové parcely
č. 5001, o stejné výměře, druh pozemku orná půda, vlastníci manželé Vyčítalovi,
v obci a katastrálním území Vamberk.
7) Volí paní Dagmaru Kružíkovou a paní Janu Zbořilovou přísedícími u Okresního soudu
v Rychnově nad Kněžnou.

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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