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22. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 26. června 2019
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 22. zasedání dne 26. června 2019 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 20 a 21.
2) Schválila žádost ředitelky Mateřské školy Tyršova o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách
od 01.09.2019 dle přílohy.
3) Projednala a schválila zápis z jednání sportovní komise ze dne 18.06.2019.
4) Schválila žádost pana Milana Kutmona, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o posunutí doby
nočního klidu ve dnech 24.08.2019 a 25.08.2019 z 22:00 hodiny na 04:00 hodinu
následujícího dne z důvodu pořádání rodinné oslavy.
Termín: 24.08.2019
Zodpovídá: Mgr. Radek Freivald
5) Schválila žádost paní Martiny Jedlinské, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o posunutí doby
nočního klidu ve dnech 29.06.2019 a 30.06.2019 z 22:00 hodiny na 03:00 hodinu
následujícího dne z důvodu pořádání svatby „Na Vyhlídce“.
Termín: 29.06.2019
Zodpovídá: Mgr. Radek Freivald
6) 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: 24.07.2019
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková, Eva Bezděková
7) 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: 24.07.2019
Zodpovídá: Eva Bezděková
8) Schválila pronájem jedné místnosti v 1. patře budovy Městské knihovny č.p. 84 ve
Vamberku na dobu neurčitou vždy na tři hodiny týdně za účelem výuky anglického jazyka
paní Michaele Martinové za nájemné ve výši 100 Kč za hodinu.
Termín: 24.07.2019
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
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9) Vzala na vědomí oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu
Rychnov nad Kněžnou od 19.06.2019 do 08.07.2019.
10) Schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 27.03.2019 s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze, Kamycká 129, 165 00 Praha – Suchdol, IČ: 60460709, jehož
předmětem je spolupráce při rozvoji vzdělávání seniorů, které bude zajištěno Virtuální
Univerzitou třetího věku – distanční formou seniorské výuky, s využitím multimediálních
kurzů a pověřila starostu podpisem dodatku.
Termín: 30.06.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
11) Schválila výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava
fasády a zpevněných ploch Spolkového domu „Školka“, č.p. 90 Merklovice, Vamberk“.
Termín: 30.06.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
12) Schválila darovací smlouvu na přijetí finančních prostředků ve výši 1.000.000 Kč za
účelem podpory kultury 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.
Termín: 24.07.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
13) Projednala a schválila cenovou nabídku od společnosti MDS PROJEKT, s. r. o., Förstrova
175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 274 87 938 na vícepráce na akci „Opěrné zdi podél
komunikace ul. Vilímkova – Vamberk“, které spočívají v rozšíření předmětu plnění o
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace Na Kameni v části
pod kamenným mostem a dále řeší zpracování projektové dokumentace veřejného
osvětlení a Cetin v rámci akce za cenu 63.100 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem
dodatku.
Termín: 30.06.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
14) Projednala stížnost na opakované rušení nočního klidu v provozovně „Minibaru“ a uložila
starostovi města projednat věc s nájemcem.
Termín: 24.07.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
15) Projednala stížnost Úřadu práce na vedoucí Městské knihovny Vamberk paní Jaroslavu
Martinovou a uložila vedoucí knihovny zjednat nápravu.

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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