60. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 14. prosince 2016
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 60. zasedání dne 14. prosince 2016 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 57-59.
2) Vydala kladné stanovisko k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení
licence k provozování zvláštní linkové osobní dopravy – dopravce Jiří Myšák, Kostelecká
Lhota 89, 517 41 Kostelec nad Orlicí, pro linku 660 068 Kostelec nad Orlicí - Lipovka.
Termín: 31.12.2016
Zodpovídá: Rudolf Futter
3) Schválila Plán zasedání rady města a jednání zastupitelstva města v roce 2017.
4) Schválila stanovení příplatku za vedení pro ředitele příspěvkových organizací města:
ředitel ZŠ Vamberk 35 % a ředitelka MŠ Tyršova 35 % od 01.01.2017.
Termín: 31.12.2016
Zodpovídá: Ing. Martina Jusková
5) Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č.“ IV-12-2015142/SoBS 1 Vamberk, p. p. č. 954/34,
s ČEZ Distribuce, a. s., za jednorázovou náhradu odpovídající věcnému břemenu ve výši
410.000 Kč bez DPH.
Termín: 31.12.2016
Zodpovídá: Zuzana Rousková
6) Schválila smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí, dopravních prostředků a dlouhodobého
hmotného majetku podle přílohy č. 1 k této smlouvě příspěvkové organizaci města Správě
sportovních zařízení, na dobu určitou 5 let, s účinností od 01.01.2017, a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
Termín: 31.12.2016
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
7) Rada města Vamberk ve funkci valné hromady společnosti VAMBEKON, s. r. o., se
sídlem Na Struhách 536, 517 54 Vamberk, IČ: 60112981
a) odvolává Ing. Václava Krska, r. č. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, 516 01 Vamberk
z funkce jednatele společnosti VAMBEKON, s. r. o., se sídlem Na Struhách 536, 517 54
Vamberk, IČ: 60112981, a to ke dni 31.12.2016,
b) jmenuje pana Drahomíra Jindru, r. č. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, 564 01
Žamberk, do funkce jednatele společnosti VAMBEKON, s. r. o., se sídlem Na Struhách
536, 517 54 Vamberk, IČ: 60112981, a to ke dni 01.01.2017.
Termín: 31.12.2016
Zodpovídá: Rudolf Futter
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8) Projednala návrh zadávací dokumentace územní studie „Studie územních dopadů rozvoje
průmyslové zóny Solnice - Kvasiny od Královéhradeckého kraje a neměla k ní
připomínky.
9) Projednala a schválila návrh Dodatku č. 12 k nájemní smlouvě na pronájem lesů, kterým se
stanovuje hrubý zisk za rok 2016 ve výši 504.000 Kč, a pověřila starostu podpisem
dodatku.
Termín: 31.12.2016
Zodpovídá: Ing. Václav Krsek
10) Projednala návrh Ing. Miroslava Vyčítala na řešení kanalizace 1. etapy zasíťování parcel
pro rodinné domy na Bačince napojením na kanalizaci u penzionu U Barbory. Rada
rozhodla na návrh nepřistoupit, protože nepřináší výhody oproti projektovanému řešení, na
které už bylo vydáno stavební povolení.
11) Projednala rozšíření nabídky projektových prací ATELIERU TSUNAMI s. r. o.,
Palachova 1742, 547 01 Náchod, na projekt „Revitalizace veřejného prostoru Voříškova Farská“ o požadavek projekčních prací na zpracování pochozí lávky za cenu 164.500 Kč
bez DPH a rozhodla ji přijmout.
Termín: 11.01.2017
Zodpovídá: Rudolf Futter
12) Seznámila se seznamem pozemků, které je třeba vykoupit pro realizaci pozemkových
úprav v k. ú. Merklovice a pověřila místostarostu Mgr. Jana Rejzla a Ing. Aleše Fišera
dalším jednáním s vlastníky dotčených pozemků.
13) Souhlasila se záměrem vybudování obchodního střediska Penny Market ve Vamberku a
dopravním řešením jeho napojení na veřejné komunikace dle studie zpracované Ateliérem
architektury Šuda - Horský a.s.
14) Projednala a schválila nabídku ATELIERU TSUNAMI s. r. o., Palachova 1742, 547 01
Náchod, na vypracování urbanistické studie „Revitalizace veřejného prostoru ulice
Žamberecké“ za cenu 33.000 Kč bez DPH.
Termín: 11.01.2017
Zodpovídá: Rudolf Futter
15) Schválila dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací,
peněžitých a věcných darů dle návrhu změn rozpočtu č. 19 a návrhu rozpočtu na rok 2017
v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto
materiálu, pokud budou schváleny zastupitelstvem města. Zároveň schválila veřejnoprávní
smlouvy pro schválené dotace.

Rudolf Futter
starosta města

Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města
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