12. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 6. března 2019
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 12. zasedání dne 6. března 2019 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 11.
2) Schválila Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení Zastupitelstva města
Vamberk č. 3 ze dne 20.02.2019.
3) Projednala a schválila zápis z jednání grantové komise ze dne 18.02.2019 a 27.02.2019.
4) Vzala na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Vamberk o zápisu do Mateřské školy,
který se bude konat ve dnech 09.05. - 10.05.2019 od 08:00 do 15:00 hodin.
5) Rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 5.000 Kč na pořádání Barevného plesu, TJ Baníku
Vamberk, z. s., Jůnova 63, 517 54 Vamberk, IČ: 48615633 a pověřila starostu podpisem
darovací smlouvy.
Termín: 20.03.2018
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková, Eva Bezděková
6) Schválila darovací smlouvu na přijetí finančních prostředků ve výši 98.000 Kč za účelem
mobility sociálních služeb mezi městem Vamberk jako obdarovaným a společností ŠKODA
AUTO, a. s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ:
00177041 jako dárcem a pověřila starostu podpisem smlouvy.
7) Vzala na vědomí vyhodnocení bezpečnostní situace v katastru obce Vamberk za období od
01.01.2018 do 31.12.2018.
8) Projednala nabídky na rekonstrukci výtahů v domě s pečovatelskou službou, Jůnova č. p. 35
ve Vamberku a rozhodla uzavřít smlouvu s uchazečem MSV výtahy a.s., Librantická 95,
500 03 Hradec Králové, IČO: 27213331, který předložil nejnižší nabídkovou cenu tj.
1.087.450 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
9) Projednala a vzala na vědomí zprávu o možnostech úprav smluv s kolektivními systémy
zabezpečující zpětný odběr elektrozařízení na území města.
10) Vzala na vědomí žádost společenství vlastníků bytových jednotek Kollárova 599 o opravu
příjezdové komunikace k domu.
11) Schválila žádost Ing. Jana Bačiny, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Ing. et. Ing. Martiny
Bačinové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o vydání stanoviska ke
stavebnímu záměru a jeho připojení na místní komunikaci.
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12)
a) Rozhodla o rozšíření předmětu územní studie (dle § 30 zákona č.183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu - Stavebního zákona) pro využití ploch označených Bsm4,
Pz1 a Bbd2 vymezených Územním plánem Vamberk, vydaným dne 22.07.2009 s
účinností od 10.08.2009, měněným změnou č. 1, která nabyla účinnosti dne 27.12.2013,
změnou č. 2, která nabyla účinnosti dne 10.9.2018 a změnou č. 3, která nabyla účinnosti
dne 29.04.2016, o jejímž pořízení bylo rozhodnuto usnesením rady města č. 12 na jejím
89. zasedání dne 7.3.2018, o plochy dle grafické přílohy tohoto usnesení.
b) Schválila žádost města o pořízení územní studie u příslušného úřadu územního plánování,
tj. odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou (v
souladu s § 6 odst. (6) písm. b) a §6 odst. 1) písm. c) Stavebního zákona) v rozšířeném
rozsahu.
13) Pověřila společnost AUDIS BUS s. r. o., IČO: 15040500, se sídlem Soukenická 242, 516
01 Rychnov nad Kněžnou, plněním povinností služeb obecného hospodářského zájmu a
schválila uzavření Smlouvy o zajištění svozu a rozvozu občanů města a poskytnutí
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro r. 2019, kterou bude zajištěn provoz
Market busu – bezplatné přepravy občanů města jednou v týdnu od 04.04.2019 do
19.12.2019, a to za vyrovnávací platbu ve výši 22.200 Kč bez DPH za dobu trvání smlouvy
a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 20.03.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
14) Projednala protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Odstranění objektu čp. 13 v ul. Lidické ve Vamberku“ a v souladu s ním rozhodla,
že smlouva bude uzavřena s uchazečem, který předložil nejnižší cenovou nabídku tj.
183.882 Kč bez DPH, tj. LZ STAVBY A DEMOLICE, s. r. o., Langrova 40, 533 41 Lázně
Bohdaneč, IČ: 06978754 a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 20.03.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
15) Projednala a schválila nabídku společnosti FUNSHOPS, s.r.o., IČO: 25082434, se sídlem
bří Hovůrkových 2725/14, Přerov I - Město, 750 02 Přerov na zpracování projektové
dokumentace na beach volejbalové hřiště za cenu 20.660 Kč bez DPH a pověřila starostu
podpisem objednávky.
Termín: 20.03.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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Příloha usnesení k bodu č. 12)
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