43. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 1. června 2016
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 43. zasedání dne 1. června 2016 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 41.
2) Vzala na vědomí informaci předsedy podvýboru pro heraldiku a vexilologii o schválení
symbolů města a rozhodla u společnosti Velebný & Fam, Ústí nad Orlicí objednat výrobu
symbolů města – slavnostní vyšívané vlajky, tištěných vlajek, nástěnného vyšívaného znaku
a vlaječek na stůl.
Termín: 03.06.2016
Zodpovídá: Rudolf Futter
3) Projednala doručené žádosti o dotaci z programu Jednorázové aktivity v oblasti sportu a
volnočasových aktivit a rozhodla poskytnout:
a) orientačnímu běžci Danielu Vandasovi 20.000 Kč na materiální zabezpečení (sportovní
obuv, oblečení a sportovní soustředění),
b) organizaci Junák – český skaut, středisko Vamberk, z. s. 6.000 Kč na akci Pohádkový
les,
c) TJ Baníku Vamberk, z. s. 10.000 Kč na akci Dětský sportovní den,
d) TJ Sokol Vamberk 4.400 Kč na akci Sportovní odpoledne mládeže v lanovém centru.
Současně pověřila starostu podpisem veřejnoprávních smluv.
Termín: 20.06.2016
Zodpovídá: Eva Bezděková
4) Schválila účetní závěrky za rok 2015:
a) příspěvkové organizace Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280, Vamberk,
b) příspěvkové organizace Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou,
Komenského 95, Vamberk,
c) příspěvkové organizace Správa sportovních zařízení Vamberk,
d) společnosti VAMBEKON, s. r. o. a souhlasila s pokrytím ztráty ve výši 182 755,46 Kč
z rezervního fondu společnosti.
5) Schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015:
a) příspěvkové organizace Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280, Vamberk ve výši
285 655,10 Kč, a to převod 96 % do rezervního fondu a 4 % do fondu odměn,
b) příspěvkové organizace Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou,
Komenského 95, Vamberk ve výši 206 635,57 Kč, a to převod 96 % do rezervního
fondu a 4 % do fondu odměn,
c) příspěvkové organizace Správa sportovních zařízení Vamberk ve výši 50 747,14 Kč,
a to převod do rezervního fondu.
Termín: 10.06.2016
Zodpovídají: a) a b) Eva Bezděková, c) Ing. Václav Krsek
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6) Schválila zrušení dohody o ukončení nájemního poměru na pronájem bytu č. 3 v domě č. p.
131 v Janáčkově ulici ke dni 30.04.2016 s nájemcem panem Petrem Pávkem a dále schválila
pokračování nájemního poměru na dobu určitou do 31.12.2016.
Termín: 10.06.2016
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
7) Schválila zveřejnění záměru pronájmu jedné místnosti v budově č. p. 260, Tyršova ulice,
Vamberk, podlahová plocha 27,6 m2.
Termín: 10.06.2016
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
8) Schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2014396/VB/1, Vamberk, Jugoslávská, 1110/7,
Cvrčková-kNN a pověřila starostu podpisem.
Termín: 10.06.2016
Zodpovídá: Zuzana Rousková
9) Rozhodla o poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč SDH Merklovice na Dětský den konaný
04.06.2016 na hřišti v Merklovicích.
Termín: 04.06.2016
Zodpovídá: Eva Bezděková
10) Vzala na vědomí zprávu o Zápisu dětí do MŠ.
11) Vzala na vědomí zprávu o Aukci na dodavatele elektrické energie pro město Vamberk na
rok 2017 a pověřila starostu podpisem smlouvy s vítěznou společností ČEZ prodej, Duhová,
Praha.
Termín: 30.10.2016
Zodpovídá: Rudolf Futter
12) Rozhodla o sjednocení čísla popisného pro objekt MŠ Vamberk, pracoviště Jugoslávská a
DDM Vamberk, a to na č. p. mateřské školy, tedy Jugoslávská 751.
Termín: 30.06.2016
Zodpovídají: Lenka Prokešová, Jolana Richterová
13) Vzala na vědomí záměr společnosti Městský Podorlický pivovar s. r. o. na vedení
Podorlické pivní cyklotrasy katastrem města Vamberk a uložila řediteli VAMBEKON,
s. r. o. poskytnout součinnost při vyznačení trasy v terénu.
Termín: 30.10.2016
Zodpovídá: Ing. Václav Krsek

Rudolf Futter
starosta města

Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města
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