USNESENÍ
21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Vamberk,
konaného dne 6. září 2017 v Městském klubu Sokolovna
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 21. veřejném zasedání dne 6. září 2017
usneslo:
1) Schvaluje aktualizaci Plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy
Peklo nad Zdobnicí dle předloženého návrhu.
2) Schvaluje aktualizaci Plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy
Vamberk dle předloženého návrhu.
3) Souhlasí s rozdělením spoluvlastnictví na pozemku st. 232 v k. ú. Peklo nad
Zdobnicí v rámci komplexních pozemkových úprav.
4) Pověřuje starostu odsouhlasením soupisu nových pozemků pro komplexní
pozemkovou úpravu Peklo nad Zdobnicí, pokud se od zaslaného návrhu nebude
lišit o více než + - 10 % výměry.
5) Schvaluje změny katastrálních hranic v lokalitách Za Zemanovy, Zákopanka a
Pekelská podle předloženého návrhu. Zastupitelstvo se vyslovuje proti změně
obecní hranice s obcí Rybná nad Zdobnicí.
6) Schvaluje změny rozpočtu č. 21 pro rok 2017 dle přílohy a bere na vědomí změny
rozpočtu č. 11 - 16 a 18 - 20 pro rok 2017 schválené v kompetenci starosty města.
7) Schvaluje převody nemovitostí:
a) Prodej části pozemkové parcely č. 2520, druh pozemku ostatní plocha,
v katastrálním území Vamberk, o výměře cca 25 m2, za cenu podle Kritérií 91
Kč/m2, žadateli MUDr. Martinu Slovákovi.
b) Bezúplatné převzetí pozemkové parcely č. 964/2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, výměra 374 m 2, v katastrálním území
Vamberk, převzetí od České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových na základě Smlouvy o bezúplatném
převodu majetku čj. UZSVM/HRK/2558/2017-HRKM.
c) Vzdání se předkupního práva k pozemkovým parcelám č. 856/21, druh
pozemku zahrada, výměra 534 m2, LV č. 1011, č. 857/8, druh pozemku
zahrada, výměra 16 m2, č. 857/10, druh pozemku zahrada, výměra 90 m 2 a č.
857/11, druh pozemku zahrada, výměra 79 m 2, vše LV č. 1607, č. 857/6, druh
pozemku zahrada, výměra 71 m2, č. 859/4, druh pozemku orná půda, výměra
95 m2 a č. 859/2, druh pozemku orná půda, výměra 73 m 2, vše LV č. 1475,
všechny v katastrálním území Vamberk.
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d) Převzetí daru - pozemkových parcel č. 765/1, výměra 327 m2, druh pozemku
ostatní plocha, č. 765/3, výměra 45 m2, druh pozemku ostatní plocha a č. 416/7,
výměra 31 m2, druh pozemku zahrada, vše v katastrálním území Peklo nad
Zdobnicí, od vlastníka Miroslava Bartoše.
e) Odkoupení části pozemkové parcely č. 10/2, druh pozemku trvalý travní porost,
o výměře 18 m2 a části pozemkové parcely č. 10/1, druh pozemku trvalý travní
porost, o výměře 10 m2, obě v katastrálním území Peklo nad Zdobnicí, od
vlastníka Marie Koblásové, za cenu podle znaleckého posudku 82 Kč/m 2.
8) Neschvaluje Darovací smlouvu č. 02/17/DS/MS o převodu vlastnických práv ke
stavbě pozemních komunikací mezi městem Vamberk a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, Správa Hradec Králové.
9) Pověřuje starostu města k vedení jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o
podmínkách, za kterých město Vamberk převezme vlastnická práva k pozemním
komunikacím.

Rudolf Futter
starosta města

Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města
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