2. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 3. prosince 2014
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 2. zasedání dne 3. prosince 2014 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 1.
2) Projednala a schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách odběru povrchové vody
z vodního toku číslo: SMPV120039 uzavřené dne 20.12.2012 a pověřila starostu jeho
podpisem.
Termín: 10.12.2014
Zodpovídá: Rudolf Futter
3) Projednala otevřený dopis samosprávy SVJ 854-855 včetně stanovisek ředitele
Vambekonu, s.r.o., vedoucího SÚŘ a pracovnice odboru SMRM a rozhodla svolat
společné jednání zástupců SVJ s ředitelem Vambekonu, s.r.o. a odpovědnými pracovníky
MěÚ (SÚŘ, SMRM).
Termín: 31.1.2015
Zodpovídá: Zuzana Rousková
4) Schválila ve své kompetenci změny rozpočtu č. 22/2014.
Termín: 20.12.2014
Zodpovídá: Eva Bezděková
5) Jmenovala na návrh předsedů členy komisí:
a) Komise životního prostředí – Miroslav Berger, Oldřich Krsek, Ladislav Šembera, Ing.
Václav Krsek, Zdeněk Vavroušek, Zuzana Rousková.
b) Komise dopravní – Jaroslav Šmída, Jiří Katzer, Jiří Pavlišta, Ing. Václav Krsek,
Zdeněk Vavroušek, Mgr. Radek Freivald.
c) Komise sportovní – RNDr. Pavel Chocholouš, Karel Rykala, Jan Souček, Jana
Vrkoslavová.
6) Schválila ukončení nájemního poměru paní Jitky Haferové k bytové jednotce č. xxxx
v domě xxxxx ve Vamberku ke dni 4.12.2014 a schválila nový pronájem téhož bytu panu
Pavlu Haferovi od 5.12.2014.
Termín: 10.12.2014
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
7) Schválila zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro oprávněného ČEZ
Energo, a.s., IČ 290 60 109 – oprávnění ke zřízení, provozování a údržbě trafostanice a
podzemního kabelového vedení a pozemcích ve vlastnictví města Vamberk č. st. 1184,
zastavěná plocha a nádvoří, č. 155, 2333/2 a 1047/5, všechny ostatní plocha, vše v k. ú.
Vamberk, podle Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě),
v rozsahu GP č. 1266-99/2014, za náhradu 5.000,- Kč na dobu neurčitou.
Termín: 20.12.2014
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková

8) Rozhodla neposkytnout příspěvek na 15. ročník závodů psích spřežení – Pohár lady Brighit
Magadan.
Termín: 22.1.2015
Zodpovídá: Ing. Josef Šlechta
9) Projednala žádost obyvatel domu č. p. 789-790 o opravu chodníku a jeho doplnění
zábradlím a postoupila ji k posouzení řediteli Vambekonu, s.r.o.
Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Ing. Václav Krsek
10) Na základě posouzení aktivit ředitele ZŠ Vamberk a ředitelky MŠ Vamberk schválila
vyplacení roční odměny pro ředitele ZŠ a ředitelku MŠ.
11) Vzhledem k minimálnímu zájmu rodičů o provoz MŠ v době vánočních prázdnin a na
základě doporučení ředitelky MŠ schválila přerušení provozu MŠ v době od 22.12.2014 do
2.1.2015, tj. na 6 pracovních dnů.
12) Schválila přijetí finančního daru pro Základní školu Vamberk, příspěvkovou organizaci,
ve výši 2.000,- Kč od Ing. M. Vyčítala, a to na financování výdajů školní družiny.
Termín: 20.12.2014
Zodpovídá: Marie Hušková
13) Projednala protokol z jednání výběrové komise a na jeho základě rozhodla, že smlouva na
akci „Sportovní hala Vamberk – zateplení objektu“ bude uzavřena se společností VASPO
VAMBERK, s.r.o., za cenu 2.990.000,- Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Rudolf Futter
14) Na základě návrhu ředitelky Pečovatelské služby schválila složení komise pro přidělování
bytů v domě zvláštního určení, v kterém je poskytována pečovatelská služba, ve složení:
Mgr. Eva Švandrlíková, Ing. Šárka Vyskočilová, Dana Frejvaldová.
15) Udělila plnou moc JUDr. Miloslavu Tuzarovi:
- k zastupování města v soudním řízení, a to včetně případného řízení o řádných a
mimořádných opravných prostředcích a exekučního řízení proti:
a) manželům Petře a Františku Šebkovým, trvale bytem xxxxxxxxxx, Vamberk, o
zaplacení částky 11.880,- Kč s příslušenstvím,
b) paní Heleně Vizváriové, trvale bytem xxxxxxxxxx, Vamberk, o zaplacení částky
9.020,- Kč s příslušenstvím,
c) paní Zdeňce Šprincové, bytem xxxxxxxxxx, Vamberk, o zaplacení částky 1.928,- Kč
s příslušenstvím,
d) paní Bohuslavě Antesové, bytem xxxxxxxx, Vamberk, o zaplacení částky ve výši
7.836,- Kč s příslušenstvím,
- k podání přihlášky pohledávky do společného oddlužení manželů v řízení vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 45 INS 21891/2014 ve věci
dlužníků Kristiny Gombošové, r. č. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, 517 54

Vamberk a Jiřího Gomboše, r. č. xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 503 63 Nepolisy,
včetně zastupování v tomto řízení.
Termín: 10.12.2014
Zodpovídá: Rudolf Futter
16) Rozhodla podpořit projekt Školáci nejen na prázdninách – omalovánky, a to 1/6 strany
inzerátu za cenu 6.165,- Kč bez DPH. Zdarma poskytnuté výtisky budou předány ZŠ.
Termín: 31.12.2014
Zodpovídá: Eva Bezděková
17) Rozhodla přispět částkou 1.000,- Kč na poslední leč MS Jahodová Hora, konanou
13.12.2014 v Pekle.
Termín: 10.12.2014
Zodpovídá: Eva Bezděková
18) Projednala smlouvu o umístění retranslační stanice na budově Pečovatelské služby
Vamberk a pověřila starostu jednáním o smluvních podmínkách (cena, umístění, řešení
případných stavebních úprav objektu).
Termín: 20.12.2014
Zodpovídá: Rudolf Futter
19) Pověřila dopravní komisi navržením pořadí oprav a rekonstrukcí chodníků a komunikací
ve městě.
Termín: 15.1.2015
Zodpovídá: Zuzana Rousková

Rudolf Futter
starosta města

Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

