USNESENÍ
19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Vamberk,
konaného dne 7. června 2017 v Městském klubu Sokolovna
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 19. veřejném zasedání dne 7. června
2017 usneslo:
1) Schvaluje Plán společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy Merklovice.
2) Souhlasí s celoročním hospodařením města Vamberk a schvaluje závěrečný účet
města Vamberk za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2016, a to bez výhrad.
3) Schvaluje, v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a
vyhlášky č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města
Vamberk sestavenou k 31.12.2016.
4) Schvaluje zápis z Finančního výboru č. 14.
5) Schvaluje změny rozpočtu č. 10 pro rok 2017 dle přílohy, bere na vědomí změny
rozpočtu č. 4-7 a 9 pro rok 2017 schválené v kompetenci starosty města dle přílohy
a bere na vědomí předložený záznam o změně čísla položek rozpočtové skladby
ve schváleném rozpočtu na rok 2017.
6) Zastupitelstvo města:
a) neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 2476, druh
pozemku ostatní plocha, o výměře 233 m 2 a č. 302/1, druh pozemku ostatní
plocha o výměře 402 m2, obě v k. ú. Vamberk,
b) neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 1163/8,
druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Vamberk,
c) neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 666/10, o
výměře cca 33 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Vamberk,
d) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel č. 336/13, druh
pozemku lesní pozemek, o výměře 93 m 2 a 323/32, druh pozemku ostatní
plocha, o výměře 85 m2, oba v k. ú. Peklo nad Zdobnicí,
e) schvaluje prodej bytové jednotky č. 824/1, vymezené v budově čp. 823-824,
bytový dům, na parcele č. St. 801/1 a spoluvlastnického podílu o velikosti
ideálních 55/440 ze společných částí budovy a ze stavební parcely, vše v k. ú.
Vamberk, prodej bude realizován formou dražby obálkovou metodou,
nabídková cena podle znaleckého posudku 850.000 Kč,
f) schvaluje bezúplatné převzetí pozemkové parcely č. 790/1, druh pozemku
ostatní plocha, výměra 282 m2, v k. ú. Merklovice od České republiky,
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příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, na
základě Smlouvy o bezúplatném převodu majetku čj. UZSVM/HRK/1155/2017HRKM,
g) schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemkovým parcelám č. 857/3, druh
pozemku zahrada, výměra 81 m2, a 859/3, druh pozemku orná půda, výměra 6
m2, obě v k. ú. Vamberk,
h) schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemkové parcele č. 91, druh
pozemku zahrada, výměra 692 m2, v k. ú. Vamberk,
i) schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemkové parcele č. 184/3, druh
pozemku trvalý travní porost, výměra 2664 m2, v k. ú. Peklo nad Zdobnicí,
j) neschvaluje odkoupení pozemkové parcely č. 184/3, druh pozemku trvalý travní
porost, výměra 2664 m2, v k. ú. Peklo nad Zdobnicí, za cenu 150 Kč/m2,
k) schvaluje odkoupení pozemkových parcel č. 1090/44, 38 m2, č. 1090/48, 13 m2,
č. 1090/47, 20 m2, č. 1090/45, 27 m2, č. 1090/50, 11 m2, č. 1090/49, 12 m2, č.
1090/46, 26 m2, č. 1090/51, 3 m2, 1090/52, 2 m2 a č. 1090/43, 50 m2, všechny
druh pozemku ostatní plocha, všechny v k. ú. Vamberk, za cenu 200 Kč/m2, při
splnění podmínky odkoupení všech parcel jako celku.

Rudolf Futter
starosta města

Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města
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