7. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 23. ledna 2019
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 7. zasedání dne 23. ledna 2019 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 6.
2) Zřídila jako svůj poradní orgán grantovou komisi ve složení Tomáš Ludvík, předseda a
Jaroslav Brodina a Zdeňka Freivaldová, členové komise.
3) Projednala a schválila zápis z jednání dopravní komise ze dne 16.01.2019 a uložila
vedoucímu Technických služeb schválená opatření realizovat.
Termín: 06.03.2019
Zodpovídá: Zuzana Rousková, Zdeněk Vavroušek
4) Schválila rozšíření provozní doby Pečovatelské služby od 01.02.2019, která nově bude
pondělí až neděle od 06:30 hodin do 18:30 hodin.
Termín: 01.02.2019
Zodpovídá: Mgr. Eva Švandrlíková
5) Schválila nové organizační schéma Pečovatelské služby a změnu v pracovních úvazcích
organizace – sociální pracovnice - úvazek 1, pracovnice v sociálních službách – 5 úvazků.
Termín: 01.02.2019
Zodpovídá: Mgr. Eva Švandrlíková
6) Schválila dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací,
peněžitých a věcných darů dle schváleného rozpočtu na rok 2019 v té výši a těm fyzickým
a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, jak byly
schváleny zastupitelstvem města. Zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvy pro schválené
dotace.
Termín: 06.03.2019
Zodpovídá: Eva Bezděková
7) Schválila ve své kompetenci směrnici Peněžní vztahy a peněžní prostředky v hotovosti a
běžném účtu a ceniny dle přílohy.
Termín: 24.01.2019
Zodpovídá: Eva Bezděková
8) Projednala žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“ a
rozhodla akci podpořit vyvěšením vlajky Tibetu na budově radnice dne 10.03.2019.
Termín: 10.03.2019
Zodpovídá: Ing. Martina Jusková
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9) Schválila nabídku Atelieru Tsunami s. r. o., Palachova 1742, Náchod na urbanistické řešení
pojízdných a pochozích ploch ve vnitrobloku u č. p. 807-808 a 810-812 ve Vamberku, ulice
Struha, za cenu 23.900 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem objednávky.
Termín: 06.02.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
10) Schválila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Výstavba dětského hřiště za sportovní halou, Vamberk“ a uložila jednateli VAMBEKON
s. r. o. zajistit výběrové řízení na tuto akci.
Termín: 06.02.2019
Zodpovídá: Drahomír Jindra
11) Jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou
zakázku „Revitalizace veřejného prostoru Voříškova – Farská“ ve složení Mgr. Jan Rejzl,
Zuzana Rousková a Ing. Martina Jusková.
12) Schválila návrh na modernizaci veřejného osvětlení v ulici Na Kameni a Janáčkova a na
vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Komenského v rozsahu cenových nabídek
zhotovitele prací Energomontáže Votroubek s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ: 287 91 274
a rámcové smlouvy dodavatele svítidel VINCI Facilities ČR, s. r. o., Praha, IČ 256 02 179
a uložila jednateli VAMBEKON s.r.o. akci zajistit.
Termín: 06.02.2019
Zodpovídá: Drahomír Jindra
13) Projednala žádost pana Jiřího Hostinského o odprodej části pozemkové parcely č. 2337/1
v k. ú. Vamberk (nově vybudovaná parkovací stání v ulici Radniční) a žádost postoupila
k projednání zastupitelstvu města, kterému nedoporučuje prodej žádných parkovacích
míst.
Termín: 20.02.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
14)
a) Odvolala pana Drahomíra Jindru z funkce ředitele příspěvkové organizace SPRÁVA
SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, IČ: 750464 ke dni 31.03.2019;
b) V působnosti valné hromady společnosti VAMBEKON s. r. o. odvolala pana Drahomíra
Jindru z funkce jednatele ke dni 31.03.2019;
c) Schválila uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti
VAMBEKON s. r. o. s panem Drahomírem Jindrou ke dni 31.03.2019 dle přílohy a
pověřila starostu podpisem dohody.
Termín: 31.01.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
15) Nesouhlasila s vydáním společného územního souhlasu a souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru: "Rekonstrukce a přístavba rodinného domu Vilímkova 126
na st. p. č. 116/1 a p. č. 17/1 v k. ú. Vamberk" podle předložené dokumentace pro společný
záměr.
16) Vyslovila souhlas se závěrečným vyhodnocením akce Kanalizace Bačinka dle přílohy.
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17) Projednala a schválila cenovou nabídku společnosti MULTITEC Český Brod, s. r. o.,
Klučovská 259, 282 01 Český Brod, IČ: 02486105 na oceloplechový kontejner s hákovým
natahovacím systémem pro Technické služby za cenu do výše 115.000 Kč bez DPH a bez
dopravy a pověřila starostu podpisem objednávky.
Termín: 06.02.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
18) Rozhodla o pořízení sanitární buňky na hřiště v areálu „V Lukách“ a pověřila ředitele
SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ pana Drahomíra Jindru zajištěním výběrového
řízení.
Termín: 20.02.2019
Zodpovídá: Drahomír Jindra
19) Pověřila jednatele společnosti Vamberecká voda, s. r. o. Ing. Leoše Podsedníka zajištěním
projektu a inženýrské činnosti k provedení VRTU Park.
Termín: 20.02.2019
Zodpovídá: Ing. Leoš Podsedník

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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