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USNESENÍ
14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Vamberk,
konaného dne 12.05.2021
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 14. veřejném zasedání dne 12.05.2021
usneslo:
1)
a) Schvaluje změny rozpočtu č. 5 pro rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města a
bere na vědomí změny rozpočtu č. 3 a 4 pro rok 2021 v kompetenci starosty města
dle přílohy.
b) Schvaluje, dle svých kompetencí vyhrazeným zákonem o obcích, poskytnutí dotace
na rok 2021 v rámci přímé finanční podpory dle přílohy a zároveň schvaluje
veřejnoprávní smlouvu na schválenou dotaci.
2)
a) Schvaluje prodej pozemkových parcel č. 5462, druh pozemku lesní pozemek, o
výměře 6783 m2 a č. 5808, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 907 m 2, obě
v obci a katastrálním území Vamberk, za cenu 161.830 Kč, manželům Vyčítalovým.
b) Schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 62/3, druh pozemku trvalý travní
porost, o výměře cca 15 m2, v obci Vamberk a katastrálním území Peklo nad
Zdobnicí, za cenu podle Kritérií 92 Kč/m2, panu Pavlu Sedláčkovi.
c) Schvaluje koupi pozemkových parcel č. 702/25, o výměře 402 m 2 a č. 702/27, o
výměře 205 m2, obě druh pozemku orná půda, obě v obci a katastrálním území
Vamberk, za cenu 50 Kč/m2, celkem 30.350 Kč, od Zemědělského družstva Štědrý
potok, IČ 001 28 597.
d) Schvaluje vzdání se předkupního práva ke stavební parcele č. st. 992, o výměře 19
m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v obci a katastrálním území
Vamberk, vlastník Lenka Moravcová.
e) Schvaluje zrušení smlouvy, uzavřené mezi městem Vamberk a Ing. Miroslavem
Vyčítalem dne 05.05.2006, dohodou smluvních stran, která bude uzavřena bez
zbytečného odkladu po schválení Zastupitelstvem města Vamberk, předmětný
smluvní vztah bude platně ukončen ke dni uzavření této dohody, žádná ze
smluvních stran nebude mít v této souvislosti nárok na jakékoliv následné finanční
plnění, veškeré možné vzájemné závazky tím budou zcela vyrovnány.
3) Schvaluje Dodatek ke smlouvě o spolupráci ze dne 28.04.2020 s městysem Doudleby
nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí, IČO: 00274909, jejíž předmětem
byl záměr společně podílet se na vybudování nové cyklistické stezky Doudleby n. O.
– Vamberk.
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