68. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 19. dubna 2017
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 68. zasedání dne 19. dubna 2017 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 67
2) Projednala a schválila zápis z jednání dopravní komise ze dne 04.04.2017 s tím, že
prozatím nebude realizován bod č. 5 zápisu.
Termín: 17.05.2017
Zodpovídá: Zuzana Rousková
3) Na základě návrhu ředitelky MŠ schválila omezení provozu mateřské školy v době letních
prázdnin. Pracoviště Jugoslávská bude uzavřeno od 03.07.2017 do 30.07.2017 a pracoviště
Tyršova bude uzavřeno v době od 31.07.2017 do 27.08.2017. V případě potřeby je možno
umístit děti v druhém pracovišti MŠ.
4) Schválila žádost paní Lenky Čermákové, xxxxxxxxxxxxxxxxx, o posunutí doby nočního
klidu ve dnech 20.05. a 21.05.2017 z 22:00 hodiny na 03:00 hodinu následujícího dne
z důvodu pořádání oslavy narozenin.
Termín: 20.05.2017
Zodpovídá: Mgr. Radek Freivald
5) Schválila:
a) prodloužení nájemních poměrů k bytům podle přílohy č. 1
b) neprodloužení nájemních poměrů spojené s vyklizením k bytům č. 9 a 10 v domě
č. p. 52.
Termín: 03.05.2017
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
6) Souhlasila s provedení stavby – rekonstrukce ČOV Vamberk I. etapa na pozemcích města
p. č. st. 826/1 k. ú. Doudleby nad Orlicí a pověřila starostu podpisem smlouvy.

Termín: 03.05.2017
Zodpovídá: Rudolf Futter
7) Rada města v působnosti valné hromady společnosti Vamberecká voda s. r. o. uložila
jednateli společnosti:
a) přijmout bezodkladně opatření spočívající v opravách pozemních komunikací v majetku
města, u kterých došlo k zásahům do jejich povrchu v důsledku provozní činnosti
společnosti,
b) pravidelně a s předstihem informovat vhodnými prostředky veřejnost o plánovaných i
mimořádných akcích, zejména za využití městského rozhlasu, služby SMS InfoKanál a
Vambereckého zpravodaje.
Termín: 03.05.2017
Zodpovídá: Ing. Leoš Podsedník
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8) Projednala a schválila nabídku, ATELIERU TSUNAMI s. r. o., Palachova 1742, 547 01
Náchod, na zpracování urbanistické studie „Revitalizace veřejného prostoru centrální části
obce Merklovice“ - NÁVES za 26.300 bez DPH a pověřila starostu podpisem objednávky.
Termín: 03.05.2017
Zodpovídá: Rudolf Futter

Rudolf Futter
starosta města

Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města
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