11. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 27. února 2019
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 11. zasedání dne 27. února 2019 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 10.
2) Projednala a schválila zápis z jednání sportovní komise ze dne 11.02.2019.
3) Schválila návrh Smlouvy o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce
včetně podmínek pro poskytování pečovatelských služeb občanům jiných obcí a uložila
vedoucí Pečovatelské služby Vamberk projednat nabídku pečovatelských služeb se starosty
okolních obcí.
Termín: 20.03.2019
Zodpovídá: Mgr. Eva Švandrlíková
4) Projednala a schválila dodatky ke smlouvám o dílo uzavřené se společností DI PROJEKT,
s. r. o., Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice, IČ: 1873687:
a) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřenou dne 10.11.2017 na předmět díla „Zpracovatel
projektové dokumentace stavby: Revitalizace obytné skupiny Jiráskova Vamberk –
2. etapa“, kterým se prodlužuje termín dokončení a předání díla z důvodu požadavků
objednatele na zapracování změn spočívajících v úpravě pro dotaci a rozsahu stavby do
rozpracované projektové dokumentace,
b) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřenou dne 27.10.2017 na předmět díla „Zpracovatel
projektové dokumentace stavby: Revitalizace obytné skupiny Jiráskova Vamberk –
komunikace“, kterým se prodlužuje termín dokončení a předání díla z důvodu
požadavků objednatele na zapracování změn spočívajících v rozdělení na stavební
objekty a úpravě pro dotaci do rozpracované projektové dokumentace,
a pověřila starostu podpisem dodatků.
Termín: 20.03.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
5)
a) Projednala a schválila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu „Obnova dětského hřiště Jiráskova, Vamberk“.
Termín: 06.03.2019
Zodpovídá: Drahomír Jindra
b) Jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu
„Obnova dětského hřiště Jiráskova, Vamberk“ ve složení Mgr. Taťána Břízová, Ondřej
Frejvald, Ivan Baculák, Ing. Vladimír Damašek.
6)
a) Projednala a schválila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Výstavba workoutového hřiště, Vamberk“.
Termín: 06.03.2019
Zodpovídá: Drahomír Jindra
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b) Jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu
„Výstavba workoutového hřiště, Vamberk“ ve složení Mgr. Taťána Břízová, Ondřej
Frejvald, Ivan Baculák, Ing. Vladimír Damašek.
7) Projednala a schválila výzvu k podání cenové nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava komunikace – ulice Kollárova – Bulharská, Vamberk“.
Termín: 06.03.2019
Zodpovídá: Drahomír Jindra
8) Projednala a schválila kupní smlouvu č. 8110190110 se společností AB – Cont s. r. o.,
Kladská 465/4, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27482341 na pořízení 1 ks BP sanitární buňky
SB 5 (6058 x 2438 x 2590 mm) za cenu 197.700 Kč bez DPH, 2 ks topení 1 kw za cenu
4.800 Kč bez DPH, na provedení elektro revize za cenu 500 Kč bez DPH a na dopravu za
cenu 2.400 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 06.03.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
9) Projednala a schválila kupní smlouvu se společností AGROSERVIS ZÁMĚL, s. r. o., Záměl
čp. 228, 517 43 Potštejn na kolový traktor NEW HOLLAND T 5.85 včetně předního ramena
a vývodové hřídele, mezinápravového rozvaděče za cenu 1.290.000 Kč bez DPH a na
příslušenství – posypové samonakládací rozmetadlo PS 150 za cenu 70.000 Kč bez DPH,
čelní šípová radlice SR – T2 za cenu 108.000 Kč bez DPH, zametací kartáč KM-T 2300 UZ
za cenu 166.000 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 06.03.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
10) Projednala a schválila cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro
sloučené územní a stavební řízení (DUSP) a provádění stavby (PDPS) akce „Opěrné zdi
podél komunikace ul. Vilímkova – Vamberk“ od společnosti MDS PROJEKT, s. r. o.,
Förstrova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 274 87 938 za cenu 167.800 Kč bez DPH a
pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 06.03.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
11) Projednala technický stav bytového domu čp. 37 v ulici Jůnova a rozhodla pověřit
stavebního technika zajištěním návrhu řešení včetně předpokládaných nákladů.
Termín: 20.03.2019
Zodpovídá: Zuzana Rousková
12) Jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou
zakázku „Revitalizace obytné skupiny Jiráskova Vamberk – 1. etapa“ ve složení Mgr. Jan
Rejzl, Rudolf Futter a Zuzana Rousková a náhradnici Ing. Evu Forejtkovou.
13) Schválila, dle svých kompetencí vyhrazeným zákonem o obcích, poskytnutí dotací na rok
2019 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám dle přílohy a zároveň schvaluje
veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.
Termín: 20.03.2019
Zodpovídá: Eva Bezděková
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14) Schválila smlouvu o dílo č. 04032019 se společností BARTOŠ CZ s. r. o., Tyršova 260,
517 54 Vamberk, IČ: 28798881 na dodávku a montáž plastových oken včetně veškerého
příslušenství v objektu sportovního areálu „V Lukách“ za cenu 55.609 Kč bez DPH a
pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 20.03.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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