Naše č. j.: 1007/2019/MÚVA
Naše ev. č.: 5770/19
Počet listů: 2
Počet příloh:
Sp. zn./skart. zn.: 101.2.1/A/10

USNESENÍ
5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Vamberk,
konaného dne 12.06.2019
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. veřejném zasedání dne 12.06.2019
usneslo:
1) Schvaluje následující priority budování společných zařízení:
a) v Komplexní pozemkové úpravě Vamberk
1. Cesta C27, cesta vedoucí z Podřezova k vodojemu
2. Cesta C19, cesta od Hynků směrem do Rovně
3. Cesta C55, cesta vedoucí od zahradnictví směrem na Lupenici,
b) v Komplexní pozemkové úpravě Peklo nad Zdobnicí
1. Cesta C51, cesta na Hradisku navazující na cestu v k. ú. Roveň - je
zpracována projektová dokumentace jak na část Roveň tak na Peklo nad
Zdobnicí
2. Hrázka H2 nad Peklem spolu s doprovodnou komunikací a příkopy
k odvodu vody
3. Cesta C29b, cesta za Zemanovými.
2) Souhlasí s celoročním hospodařením města Vamberk a schvaluje závěrečný účet
města Vamberk za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2018, 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 31.12.2018.
4) Schvaluje zápis z Finančního výboru č. 3 ze dne 05.06.2019.
5) Schvaluje změny rozpočtu č. 8 pro rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města a
bere na vědomí změny rozpočtu č. 6 a 7 pro rok 2019 v kompetenci starosty města
dle přílohy.
6) Schvaluje:
a) koupi nově oddělené části pozemkové parcely č. 513, druh pozemku trvalý
travní porost, výměra 42 m2, v obci a katastrálním území Vamberk, vlastník
pan Milan Dvořák, za cenu podle Kritérií 92 Kč/m 2,
b) vzdání se předkupního práva k pozemkové parcele č. 513, druh pozemku
trvalý travní porost, v obci a katastrálním území Vamberk, vlastník pan Milan
Dvořák (po oddělení dílu pod bodem a),
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c) smlouvu o budoucí smlouvě kupní na budoucí koupi pozemkových parcel č.
5521 a č. 5522, obě druh pozemku orná půda a č. 5368, druh pozemku ostatní
plocha, všechny v obci a katastrálním území Vamberk (parcely vzniknou
v katastru po zápisu probíhajících pozemkových úprav), budoucí celková
výměra parcel je pravděpodobně 6 219 m2, za cenu 186.570 Kč (6 219 m2 za
30 Kč/m2), od budoucí majitelky paní Jitky Váchové.
7) Schvaluje zrušení Smlouvy o zajištění a poskytnutí pečovatelské služby ze dne
22.06.2016 s obcí Potštejn, Lázeňská 93, 517 43 Potštejn, IČ: 00275271 ke dni
30.06.2019.

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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