95. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 30. května 2018
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 95. zasedání dne 30. května 2018 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 94.
2) Projednala a schválila zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 03.05.2018.
Termín: 30.06.2018
Zodpovídá: Dana Vašková
3) Rozhodla poskytnout finanční dar SH-ČMS Sboru dobrovolných hasičů Peklo nad Zdobnicí,
Peklo 238, 516 01 Vamberk, IČ: 674 39 012 ve výši 5.000 Kč na pořádání akce „Pekelské
vítání léta“, které se koná dne 09.06.2018 a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.
Termín: 13.06.2018
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková, Eva Bezděková
4) Rozhodla poskytnout finanční dar spolku HUDBA VAMBERK, z. s., B. Němcové 480, 517
54 Vamberk, IČ: 07017758 ve výši 5.000 Kč na dopravu orchestru UNI BIG BAND
VAMBERK a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.
Termín: 13.06.2018
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková, Eva Bezděková
5) Rozhodla poskytnout finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Vamberk, Husovo
náměstí 85, 517 54 Vamberk, IČ: 46457755 ve výši 15.000 Kč na úhradu nákladů
rekonstrukce okenních žaluzií na pravé věži kostela sv. Prokopa a schválila veřejnoprávní
smlouvu na schválenou dotaci a pověřila starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 13.06.2018
Zodpovídá: Eva Bezděková
6) Schválila:
a) účetní závěrku za rok 2017 společnosti Vamberecká voda, s. r. o., Radniční 102, Vamberk
IČ: 25973495,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 společnosti Vamberecká voda,
s. r. o., Radniční 102, Vamberk, IČ: 25973495, ve výši 335.478,83 Kč, převodem do
nerozděleného zisku minulých let.
Termín: 30.06.2018
Zodpovídá: Ing. Leoš Podsedník
7) Schválila smlouvu o zpracování osobních údajů a smlouvu o podmínkách sdílených dat se
společností Asseco Solutions, a. s., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
Termín: 13.06.2018
Zodpovídá: Rudolf Futter
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8) Schválila dodatek č. 1 smlouvy o technické podpoře ze dne 24.01.2006 a plnou moc
k měsíčnímu výdaji hromadných výstupů z Katastru nemovitostí s Ing. Václavem Lepšem,
Boženy Němcové 488, 517 71 České Meziříčí, IČ: 45589976, jehož předmětem je provádění
pravidelné technické podpory systému Gramis a pověřila starostu podpisem dodatku a plné
moci k měsíčnímu výdeji hromadných výstupů z Katastru nemovitostí.
Termín: 13.06.2018
Zodpovídá: Rudolf Futter
9) Projednala žádosti o prodloužení vodovodního řadu:
a) paní Marie Hanykové, xxxxxxxxxx na pozemek s parcelním číslem 1716/1, v k. ú.
Vamberk,
b) pana Romana Hanyka, xxxxxxxxxx na pozemek s parcelním číslem 1731/1 v k. ú.
Vamberk,
c) pana Petra Štěpána, xxxxxxxx na pozemek s parcelním číslem 189/1, v k. ú. Peklo nad
Zdobnicí,
d) paní Stanislavy Dusilové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemek
s parcelním číslem 1731/5, v k. ú. Vamberk,
e) paní Simony Müllerové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, k pozemku
s parcelním číslem 168/9 v k. ú. Peklo nad Zdobnicí,
f) paní Eriky Doskočilové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, k pozemku
s parcelním číslem 168/8 v k. ú. Peklo nad Zdobnicí
a schválila žádosti a) – d) a žádosti e) – f) neschválila z technických důvodů.
Termín: 13.06.2018
Zodpovídá: Ing. Leoš Podsedník
10) Projednala Zápis z mimořádné schůze výkonného výboru TJ Baník Vamberk, z. s. ze dne
16.05.2018:
a) schválila vypsání výběrového řízení:
- na rekonstrukci hrací travnaté plochy včetně zavlažování na hlavním fotbalovém hřišti
V Lukách,
- na pořízení techniky pro údržbu sportovních trávníků a travnatých ploch v areálu
V Lukách v hodnotě do 100.000 Kč,
- na realizaci chodníku v prostoru fotbalového areálu, vedoucí od pokladen až po tribunu,
- na zhotovení společenských prostor pro oddíly a akce pořádané ve sportovní hale v ulici
Jůnova 63,
- na likvidaci časomíry na hlavním fotbalovém hřišti, přívod elektroinstalace, nákup a
instalaci nové časomíry,
- na elektroinstalaci pro osvětlení hrací plochy na novém fotbalovém hřišti,
- na nákup a instalaci ochranné sítě mezi novým fotbalovým hřištěm a koupalištěm,
s tím, že požadavek na financování akcí bude předložen k projednání zastupitelstvu
města dne 20. června 2018,
b) nesouhlasila:
- se zadáním projektu na zastřešení prostor vedle stávající sportovní haly v ulici Jůnova
63 a požaduje, aby byl nejprve vypracován koncepční plán rozvoje všech sportovišť,
- s doplněním projektu „Vamberk č. p. 631 – zpřístupnění městského fotbalového areálu
mládeži a hendikepovaným osobám“ a jeho detailním zpracováním bez vysvětlení
potřebnosti.
Termín: 13.06.2018
Zodpovídá: Drahomír Jindra
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11) Schválila vypsání výzvy k podání cenové nabídky „Vamberk – oprava krytu komunikace
a chodníku ul. Jiráskova“.
Termín: 13.06.2018
Zodpovídá: Zuzana Rousková, Ing. Martina Jusková
12) Projednala a schválila návrh na reorganizaci agend města Vamberk a novou organizační
strukturu městského úřadu dle přílohy.
Termín: 01.09.2018
Zodpovídá: Ing. Martina Jusková

Rudolf Futter
starosta města

Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města
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