102. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 3. října 2018
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 102. zasedání dne 3. října 2018 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 101.
2) Schválila Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení Zastupitelstva města
Vamberk č. 26 ze dne 19.09.2018.
3) Projednala a schválila zápis z jednání dopravní komise ze dne 24.09.2018, kromě bodů č. 5
a 6.
Termín: 31.10.2018
Zodpovídá: Zuzana Rousková
4) Projednala projektový záměr Mateřské školy Vamberk, Tyršova 280 na rozšíření kapacity
MŠ a udělila souhlas s investičním záměrem v rámci Místního akčního plánu rozvoje a
vzdělávání II. v SO ORP Rychnov nad Kněžnou, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008600.
5) Schválila smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2010913/VB/1 stavby:
Vamberk, Bačinka, lok. 27 RD, MĚSTO – DTS, knn pro kabelové zemní vedení, přípojkové
skříně NN, rozpojovací skříň na pozemcích p. č. 954/1, 954/30, 954/39, 954/57, 954/61,
954/62, 954/65, 954/66, 1814 v k. ú. Vamberk, ve vlastnictví města Vamberk za
jednorázovou náhradu 17.650 Kč a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 17.10.2018
Zodpovídá: Rudolf Futter
6) Vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy a výpověď smlouvy o zajišťování služeb
v oblasti školního stravování uzavřené se společností Sodexo – integrovaný facility
management a zařízení školního stravování s. r. o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 –
Nusle, IČ: 227027423 dne 30.04.2012 a rozhodla zveřejnit záměr pronájmu školní jídelny
zájemci, který zajistí školní stravování pro ZŠ Vamberk.
7) Projednala protokol o otevírání obálek a zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Vamberk – oprava komunikace v ulici Lidická“ a v souladu s ní rozhodla, že smlouva bude
uzavřena s uchazečem, který předložil nejnižší cenovou nabídku 1.101.135 Kč bez DPH, tj.
KONKRET CZ, spol. s r. o., Tyršova 260, 517 54 Vamberk, IČ: 25942352 a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
Termín: 17.10.2018
Zodpovídá: Rudolf Futter
8) Schválila cenový návrh na provedení přeložky telefonního vedení CETIN u Mateřské školy
Vamberk, v ulici Tyršova dle návrhu.
Termín: 17.10.2018
Zodpovídá: Zuzana Rousková
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9) Zrušila veřejnou zakázku "Zpřístupnění fotbalového areálu ve Vamberku mládeži a
handicapovaným osobám" z důvodu neobdržení žádné nabídky.
10) Rozhodla podat žádost o dotaci na akci "Zpřístupnění fotbalového areálu ve Vamberku
mládeži a handicapovaným osobám" do aktuální výzvy MŠMT.

Rudolf Futter
starosta města

Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města
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