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USNESENÍ
9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Vamberk,
konaného dne 11.03.2020
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 9. veřejném zasedání dne 11.03.2020
usneslo:
1) Schvaluje zápis z Finančního výboru č. 7.
2)
a) Schvaluje změny rozpočtu č. 3 pro rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města
a bere na vědomí změny rozpočtu č. 17 pro rok 2019, č. 1 a 2 na rok 2020
v kompetenci starosty města dle přílohy.
b) Schvaluje, dle svých kompetencí vyhrazeným zákonem o obcích, poskytnutí
dotací na rok 2020 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám dle přílohy a
zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.
3) Schvaluje zajištění dluhů společnosti Vamberecká voda s.r.o., IČ: 25973495, které
vyplývají z uzavřeného dodatku ke smlouvě o kontokorentním úvěru ve výši
maximálně 2.000.000,00 Kč, který je uzavřen mezi Komerční bankou a.s. a
Vamberecká voda, s.r.o. a dodatkem došlo k prodloužení splatnosti úvěru o 1 rok
do 18.02.2021. Zajištění bude poskytnuto formou ručení k zajištění dluhů
společnosti Vamberecká voda, s.r.o. vyplývajících z Dodatku smlouvy o
kontokorentního úvěru maximálně na 1 rok.
4) Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o nakládání s odpady.
5) Schvaluje určeným zastupitelem pro spolupráci na zprávě o uplatňování územního
plánu starostu města Mgr. Jana Rejzla.
6) Schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona, v platném znění,
 pořízení Změny č. 4 Územního plánu Vamberk,
 Mgr. Jana Rejzla, starostu města, jako určeného zastupitele pro pořízení a
zpracování Změny č. 4 ÚP Vamberk.
7) Schvaluje smlouvu o spolupráci s městysem Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517
42 Doudleby nad Orlicí, IČO: 00 274 909, jejíž předmětem je záměr společně
podílet se na vybudování nové cyklistické stezky Doudleby n. O. – Vamberk.
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8) Zastupitelstvo města:
a) Neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 1808/4, druh
pozemku ostatní plocha, o výměře 14 m2, v katastrálním území Vamberk,
b) schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemkové parcele č. 5172, druh
pozemku orná půda, v katastrálním území Vamberk, vlastník pan Ing. Aleš
Hlavsa,
c) schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemkové parcele č. 5156, druh
pozemku trvalý travní porost, v katastrálním území Vamberk, vlastník Marie
Martínková,
d) schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemkové parcele č. 5287, druh
pozemku trvalý travní porost, v katastrálním území Vamberk, spoluvlastníci
Marie Bartošová, Božena Roštlapilová, Jindřiška Vondrová a Irena Vtípilová,
e) schvaluje koupi pozemkové parcely č. 3229, výměra 1018 m 2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v katastrálním území
Merklovice, od vlastníka ZMD akciová společnost Záměl, za cenu 50 Kč/m 2,
celkem 50.900 Kč,
f) schvaluje koupi pozemkové parcely č. 528/5, výměra 2.413 m 2, pozemku orná
půda, v katastrálním území Vamberk, od vlastníka pana Ladislava Frejvalda, za
cenu 140 Kč/m2, celkem tedy 337.820 Kč,
g) neschvaluje nabytí nemovitých věcí z majetkové podstaty dlužníků mimo
dražbu – stavební parcely č. St. 695, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
výměra 295 m2, jejíž součástí je stavba: Vamberk, čp. 546, objekt k bydlení a
pozemkové parcely č. 1061/11, druh pozemku zahrada, výměra 412 m 2, včetně
příslušenství (kolna, skleník, venkovní úpravy), vše zapsáno na LV č. 551
v katastru nemovitostí, vedeném pro obec a katastrální území Vamberk u
Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, za cenu 1.650.000 Kč.

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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