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Naše ev. č.: 11620/21
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Počet příloh:
Sp. zn./skart. zn.: 101.2.1/A/10

USNESENÍ
20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Vamberk,
konaného dne 08.12.2021
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 20. veřejném zasedání dne
08.12.2021 usneslo:
1)

a) Schvaluje změny rozpočtu č. 15 pro rok 2021 v kompetenci zastupitelstva
města a bere na vědomí změny rozpočtu č. 12 - 14 pro rok 2021 v kompetenci
starosty města dle přílohy.
b) S účinností od 01.01.2022 ruší kompetenci starosty města k provádění
rozpočtových opatření schválenou na 2. zasedání zastupitelstva města dne
12.12.2018 a stanovuje kompetenci rady 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.
- Technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na
rozpočet.
Zastupitelstvo města si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah
stanovený radě města.
Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém
opatření provedeném v kompetenci rady města na nejbližším zasedání
zastupitelstva po schválení rozpočtového opatření rady města a v případě
potřeby jejího stručného odůvodnění.
2) Schvaluje zápis z Finančního výboru č. 12 – 14.
3) Schvaluje rozpočet města pro rok 2022 podle předloženého návrhu, závazné
ukazatele rozpočtu dle přílohy a dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o
obcích poskytnutí dotací na rok 2022 dle přílohy a zároveň schvaluje
veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.
4) Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2026.
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5) Schvaluje dotační programy na rok 2022 „AKCE A REPREZENTACE“ a
„PROVOZ“ dle přílohy.
6) Souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce mezi městem Vamberk a
neuvolněnou členkou zastupitelstva města paní Mgr. Taťánou Břízovou, a to od
01.01.2022 na dobu neurčitou na metodickou a poradenskou činnost a
s uzavřením dohody o provedení práce mezi městem Vamberk a neuvolněným
členem zastupitelstva města panem Jaroslavem Sedláčkem, a to od 01.01.2022
na dobu neurčitou na údržbu zeleně v místní části Peklo.
7)
a) Schvaluje budoucí směnu částí pozemkových parcel č.1110/54, č.1110/31 a
č.1140/20, všechny druh pozemku orná půda, všechny v obci a katastrálním
území Vamberk v rozsahu určeném Záměrem (části budoucích pozemků č. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 a 16 o celkové výměře cca 1.333,87 m 2), vlastník Město
Vamberk, za část pozemkové parcely č. 1140/2, druh pozemku orná půda,
v obci a katastrálním území Vamberk, v rozsahu určeném Záměrem (část
budoucího pozemku č.1 o výměře cca 579,15 m2), budoucí vlastníci Jaroslav
Jiřička a Daniel Kopecký,
b) schvaluje prodej pozemkové parcely č. 5840, druh pozemku orná půda,
výměra 924 m2, v obci a katastrálním území Vamberk (pro výstavbu rodinného
domu), prodej veřejnou soutěží nejvyšší nabídce, minimální cena 1.300 Kč/m2
a pověřuje radu města schválením ostatních ujednání kupní smlouvy,
c) schvaluje prodej pozemkové parcely č. 5857 o výměře 1360 m 2, druh
pozemku orná půda, v obci a katastrálním území Vamberk, manželům
Vyčítalovým, za cenu podle znaleckého posudku 500 Kč/m2, celkem tedy
680.000 Kč,
d) schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemkové parcely č. 679/1,
výměra 602 m2, druh pozemku ostatní plocha, v obci a katastrálním území
Vamberk, z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Města Vamberk,
e) neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 1771/6,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v obci a
katastrálním území Vamberk,
f) schvaluje podání žádosti o směnu pozemkové parcely č. 3168, druh pozemku
lesní pozemek, o výměře 9.091 m2 v obci Vamberk a katastrálním území
Peklo nad Zdobnicí, vlastník Město Vamberk za pozemkovou parcelu č. 3322,
druh pozemku lesní pozemek, o výměře 7360 m 2, v obci Vamberk a
katastrálním území Merklovice, vlastník Lesy ČR.
8) Projednalo žádosti o odpuštění smluvní pokuty a rozhodlo o prominutí smluvní
pokuty žadatelům, kteří splnili pokutou zajištěnou povinnost:
- Ing. Zdeňku Věchtovi ve výši 175.000 Kč
- Marii a Františku Holoubkovým ve výši 160.000 Kč
- Františku a Veronice Královým ve výši 115.000 Kč
Dále se usneslo, že žádostem o prominutí smluvní pokuty žadatelů, kteří prozatím
nesplnili pokutou zajištěnou povinnost, tj. doc. RNDr. Karel Šilhán a Ing. Eva
Šilhánová, Marek Nagy, Ekonombau s.r.o., nevyhovělo.
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9) Schvaluje Plán dopravní obslužnosti města Vamberk pro roky 2022 – 2029.
10) Schvaluje Dodatek č. 4 ke zřizovací listině pro příspěvkovou organizaci Mateřská
škola Vamberk, Tyršova 280, s účinností od 01.01.2022, kterým se rozšiřuje
doplňková činnost.

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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