23. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 23. září 2015
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 23. zasedání dne 23. září 2015 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 22.
2) Projednala a schválila změny rozpočtu č. 16 pro rok 2015.
Termín: 10.10.2015
Zodpovídá: Eva Bezděková
3) Projednala a schválila Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení Zastupitelstva
města Vamberk č. 8 ze dne 09.09.2015.
4) Schválila vyřazení dietních kolíků (IČ 3210001015) a mixeru EFM 2 (IČ 321000575)
a doporučila nabídnout jejich odprodej jiným školním jídelnám k případnému využití.
Termín: 31.10.2015
Zodpovídá: Mgr. Lenka Faltusová
5) Souhlasila s umístěním sídla spolku Mateřského centra VAMBERECKÝ DRÁČEK na
adrese Voříškova 84, 5017 54 Vamberk (městská knihovna).
Termín: 10.10.2015
Zodpovídá: Rudolf Futter
6) Schválila zveřejnění záměru prodeje stavební parcely č. st. 91, zastavěná plocha a nádvoří,
197 m2, jejíž součástí je stavba technické vybavenosti – vodojem, vše v k. ú. Roveň u
Rychnova nad Kněžnou.
Termín: 10.10.2015
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
7) Schválila pronájem bytu č. xx v ulici xxxxxxxxxxxx paní Márii Šarišské na dobu určitou
do 31.12.2015 s možností opakovaného prodlužování nájemního poměru.
Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
8) Schválila pronájem části stavební parcely č. st. 79, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Vamberk, 150 m2, nájemné regulované 7 Kč/m2, nájemní smlouva na
dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce, v nájemní smlouvě bude zakotvena povinnost
pronajímatele umožnit vjezd zásobování obchodu v domě č. p. 102, nájemce paní Jana
Kopecká.
Termín: 30.09.2015
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
9) Schválila Dohodu o ukončení nájemního poměru k části p. p. č. 954/1 o výměře 10.300 m2
a celé p. p. č. 954/30, o výměře 5.358 m2 ke dni 31.10.2015 a zbývající části p. p. 954/1, o
výměře 7.313 m2 ke dni 30.09.2016 a pověřila starostu podpisem dohody.
Termín: 10.10.2015
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková

10) Schválila zadání vypracování urbanistické studie revitalizace veřejného prostoru
Voříškova – Farská, zpracovatel ATELIER TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, Náchod za
cenu 83.800,- Kč + 21 % DPH a pověřila starostu podpisem.
Termín: 05.10.2015
Zodpovídá: Rudolf Futter
11) Rozhodla o změně v pořadí opravovaných komunikací v Pekle. Z důvodu nedostatečného
slehnutí po výkopových pracích při opravě vodovodního řadu a elektrického vedení bude
provedena oprava komunikace v Pekle vedoucí od dřevěného mostu podél řeky směrem
k železničnímu přejezdu na Helousce, a to pouze její počáteční části před stávající
zástavbou. Původně plánovaná oprava komunikace v horní části Pekla bude provedena na
jaře 2016.
Termín: 30.11.2015
Zodpovídá: Ing. Václav Krsek
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