14. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 3. června 2015
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 14. zasedání dne 3. června 2015 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 13.
2) Schválila návrhy JUDr. Tuzara na aktualizaci zakladatelských listin a přistoupení k zákonu
o obchodních korporacích společností VAMBEKON, s. r. o. a Vamberecká voda s. r. o. a
uložila mu zapracovat návrhy do dokumentů týkajících se společností.
Termín: 31.7.2015
Zodpovídají: JUDr. Miloslav Tuzar
3) Vzala na vědomí sdělení asistentky tajemnice manželky prezidenta republiky o převzetí
záštity první dámou nad XIV. Mezinárodním setkáním krajkářek ve Vamberku
a VII. Bienále české krajky.
4) Rozhodla poskytnout na základě žádosti SDH Peklo příspěvek ve výši 4.000,- Kč na jimi
pořádaný „Dětský den“ 13.6.2015.
Termín: 10.6.2015
Zodpovídá: Eva Bezděková
5) Vydala souhlasné stanovisko k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení
licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy panu Karlu Mudrochovi, Jaroslava
Seiferta 2156/8, Most, na linku 910 700 Ostrava – Karlova Studánka – Jeseník – Hradec
Králové - Praha.
Termín: 15.6.2015
Zodpovídá: Rudolf Futter
6) Schválila účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola Vamberk,
Komenského 95, Vamberk a schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve
výši 249 187,55 Kč, a to převod 96 % do rezervního fondu a 4 % do fondu odměn.
Termín: 15.6.2015
Zodpovídá: Eva Bezděková
7) Schválila ve své kompetenci změnu rozpočtu č. 10/2015.
Termín: 15.6.2015
Zodpovídá: Eva Bezděková
8) Schválila účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizace Mateřská škola Vamberk,
Tyršova 280, Vamberk a schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši
163 477,98 Kč, a to převod 96 % do rezervního fondu a 4 % do fondu odměn.
Termín: 15.6.2015
Zodpovídá: Eva Bezděková
9) Rozhodla v rámci zbytkové pravomoci rady města o měsíční odměně předsedy přestupkové
komise ve výši 6 000,- Kč a členů přestupkové komise ve výši 550,- Kč za účast na ústním
jednání, a to s účinností od 1.7.2015.

Termín: 30.6.2015
Zodpovídá: Eva Bezděková
10) Projednala žádost ředitele společnosti Rezidence Krajka s.r.o. o vydání souhlasu
s realizací šesti vstupních bytů v objektu na parc. č. 590/4 v k. ú. Vamberk a rozhodla
souhlas udělit.
Termín: 15.6.2015
Zodpovídá: Rudolf Futter
11) Vzala na vědomí informaci starosty o informačním projednávání výstavby přehradní
nádrže Pěčín, které se konalo dne 26.5.2015 na MěÚ Rokytnice v Orlických horách za
účasti starostů/-ek měst a obcí dotčených připravovanou studií proveditelnosti, zástupců
Povodí Labe, s.p. a společností Sweco Hydroprojekt a.s. a Vodohospodářský rozvoj a
výstavba a.s.
12) Projednala a schválila Smlouvu č. 14196843 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci OPŽP a pověřila starostu jejím podpisem. Jedná se o dotaci
ve výši 123 342,05 Kč na spolufinancování akce „Sportovní hala Vamberk – zateplení
objektu“ – další dotace ve výši 2 096 814,85 Kč bude poskytnuta ze státního rozpočtu na
základě rozhodnutí MŽP.
Termín: 15.6.2015
Zodpovídá: Rudolf Futter
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