1. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 19. listopadu 2014
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 1. zasedání dne 19. listopadu 2014
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 100.
2) Rozhodla o organizačních záleţitostech:
a) jednání RM budou probíhat ve čtrnáctidenních intervalech, jednacím dnem bude středa
od 16.00 hodin.
b) rozdělení oblastí, za něţ budou jednotliví členové RM zodpovídat – Mgr. Jan Rejzl –
legislativa, kultura, Ing. Aleš Fišer – finance, Karel Bačina – investiční akce, Stanislav
Vimer – školství a sociální oblast.
c) na budovách města budou vyvěšeny ve dnech státních svátků a dále na doporučení
nadřízených orgánů nebo rozhodnutí RM vlajky ČR a EU.
Termín: trvale
Zodpovídá: Ing. Josef Šlechta
3) Rozhodla v záměru připravované výstavby rodinných domků v lokalitě Bačinka zadat
zpracovateli změnu dělení pozemku, a to z parcel pro dvojdomky na parcely pro jednotlivé
domky.
Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Zuzana Rousková
4 Schválila ve své kompetenci změny rozpočtu č. 21/2014.
Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Eva Bezděková
5) Zřídila jako svůj poradní orgán komise, jmenovala jejich předsedy a uloţila předsedům
předloţit návrh na členy jejich komisí: Komise ţivotního prostředí – Jiří Klekar, Komise
dopravní – Josef Martinec, Komise sportovní – Mgr. Martin Vrkoslav.
Termín: 30.11.2014
Zodpovídají: předsedové komisí
6) Rozhodla, ţe obřadním dnem bude sobota od 8.00 hodin do 20.00 hodin. Oddávajícími
budou starosta, místostarosta, radní a členové zastupitelstva. Oddávacím místem bude
obřadní síň MěÚ Vamberk. Výjimky v místě a čase budou zpoplatněny správním
poplatkem 1.000,- Kč.
Termín: trvale
Zodpovídá: Lenka Prokešová
7) Schválila metodiku pro odměňování členů JSDH Vamberk.
Termín: trvale
Zodpovídá: velitel JSDH Vamberk
8) Schválila jednací řád RM Vamberk.

9) Rozhodla zachovat SPOZ a doporučila zastupitelstvu schválit částku 73.000,- Kč na
činnost v roce 2015.
Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Eva Bezděková
10) Schválila, aby Rudolf Futter - starosta města, zastupoval zřizovatele v Radě ZŠ Vamberk.
Termín: trvale
Zodpovídá: Rudolf Futter
11) Schválila směrnici Zajištění finanční kontroly.
Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Eva Bezděková
12) Schválila zveřejnění záměru prodeje:
a) nové pozemkové parcely č. 95/8 v k. ú. Merklovice,
b) stavebních parcel č. st. 295/3 a 296, obě v k. ú. Vamberk,
c) pozemkových parcel č. 516/8 a 516/5, obě v k.ú. Vamberk.
Termín: 25.11.2014
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
13) V působnosti valné hromady:
a) společnosti V A M B E K O N , s. r. o. rozhodla o odvolání Ing. Jiřího Mazúcha
z funkce jednatele společnosti k datu 30.11.2014 a jmenovala k datu 1.12.2014
jednatelem Ing. Václava Krska,
b) společnosti Vamberecká voda s.r.o. rozhodla o odvolání Ing. Jiřího Mazúcha z funkce
jednatele společnosti k datu 30.11.2014,
c) uloţila starostovi spolu s JUDr. Tuzarem uvést společenské smlouvy obou společností
do souladu s právními předpisy.
Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Rudolf Futter
14) Projednala příkaz starosty k zajištění provedení inventarizace veškerého majetku, zásob,
pohledávek, závazků a rozvahových účtů za rok 2014 v účetní jednotce Město Vamberk a
schválila sloţení inventarizačních komisí.
15) Jmenovala komisi pro hodnocení nabídek na akci „Svoz odpadu ve Vamberku“ ve
sloţení: Rudolf Futter, Stanislav Vimer, Ing. Václav Krsek, Zuzana Rousková, Ing. Josef
Šlechta.
16) Uloţila vedoucí odboru SMRM jednat s konkurzním správcem ohledně nemovitosti
manţelů Puškových, Vamberk č.p. xxx.
Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
17) Rozhodla na základě ţádosti přispět na koncert skupiny GEMMA, konané 7.12.2014
v kostele sv. Prokopa ve Vamberk částkou 3.000,-- Kč.
Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Eva Bezděková

18) Schválila podání ţádosti na SFŢP v Praze na sníţení meziročního nárůstu stočného,
uvedeného ve finanční analýze k projektové dokumentaci „Výstavba kanalizačního sběrače
Merklovice“, a to z 5 % na 2 %.
Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: Ing. Leoš Podsedník
19) Schválila Operační plán zimní údrţby místních komunikací a chodníků ve Vamberku
v zimním období 2014 – 2015.

Rudolf Futter
starosta města

Mgr. Jan Rejzl
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