67. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 5. dubna 2017
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 67. zasedání dne 5. dubna 2017 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 66.
2) Vydala souhlasné stanovisko k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ke změně
licence na provozování zvláštní linkové osobní dopravy dopravci: Jiří Myšák, Kostelecká
Lhota 89, 517 41 Kostelec nad Orlicí na linku 660 068 Kostelec nad Orlicí - Potštejn Vamberk - RK Pivovar - Lipovka.
Termín: 19.04.2017
Zodpovídá: Rudolf Futter
3) Projednala žádost Svazu tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizace
Vamberk, Tyršova 25, 517 54 Vamberk na pořízení notebooku a rozhodla jí nevyhovět.
4) Projednala žádost vedoucí Městské knihovny Vamberk paní Jaroslavy Martinové o
příspěvek na uhrazení autobusu na závěrečný seminář Univerzity třetího věku ve Dvoře
Králové nad Labem pro studenty Univerzity třetího věku ve Vamberku a rozhodla, že
výdaje na uhrazení autobusu ve výši 3.000 Kč budou uhrazeny z rozpočtu Městské
knihovny Vamberk. (je na zvážení, zda tam ještě vložit, že o tuto částku bude ZM
5) Schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Merklovický potok, Vamberk, oprava
koryta, ř. km. 0,078-0,850 a 1,05-1,350“ mezi městem Vamberk a stavebníkem Povodím
Labe, statní podnik, za účelem zajištění přístupu k předmětné stavbě přes pozemky p. č.
50/1, 50/3, 1842/7 a 1818/2 v k. ú. Vamberk, ve vlastnictví města Vamberk.
Termín: 19.04.2017
Zodpovídá: Zuzana Rousková
6) Schválila:
a) účetní závěrku za rok 2016 společnosti VAMBEKON, s. r. o., Na Struhách 536,
Vamberk,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 společnosti VAMBEKON,
s. r. o., Na Struhách 536, Vamberk ve výši 699.200,19 Kč, převodem do rezervního
fondu.
Termín: 03.05.2017
Zodpovídá: Drahomír Jindra
7) Schválila účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci SPRÁVA SPORTOVNÍCH
ZAŘÍZENÍ, Jůnova 63, Vamberk a souhlasila s pokrytím ztráty ve výši 30.992,79 Kč
z rezervního fondu společnosti.
Termín: 03.05.2017
Zodpovídá: Drahomír Jindra
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8) Schválila pronájem bytu o velikosti 3+1, v ulici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx žadateli
panu Marku Kopečnému, na dobu určitou od 06.04.2017 do 31.12.2017.
Termín: 06.04.2017
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
9) Schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900091254/1/2017 mezi budoucím
oprávněným GasNet, s. r. o., IČO 27935311, budoucím povinným Městem Vamberk a
investorem Ing. Josefem Matykem, xxxxxxxxxxxxxxxxx, oprávnění zřídit a provozovat na
služebném pozemku plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení.
Termín: 19.04.2017
Zodpovídá: Rudolf Futter

Rudolf Futter
starosta města

Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města
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