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23. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 24. července 2019
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 23. zasedání dne 24. července 2019 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 22.
2) Schválila žádost Jany a Miloše Jiráskových, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o posunutí
doby nočního klidu ve dnech 03.08.2019 a 04.08.2019 z 22:00 hodiny na 02:00 hodinu
následujícího dne z důvodu oslavy narozenin na hřišti v Pekle nad Zdobnicí.
Termín: 03.08.2019
Zodpovídá: Mgr. Radek Freivald
3) Schválila žádost pana Josefa Bartoše, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o posunutí doby
nočního klidu ve dnech 03.08. a 04.08.2019, 10.08. a 11.08.2019, 17.08. a 18.08.2019
z 22:00 hodiny na 04:00 hodinu následujícího dne z důvodu pořádání oslavy narozenin
v Merklovicích č. p. 80.
Termín: 03.08.2019, 11.08.2019 a 18.08.2019
Zodpovídá: Mgr. Radek Freivald
4) Schválila žádost pana Richarda Sokola, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o posunutí
doby nočního klidu ve dnech 03.08. a 04.08.2019 z 22:00 hodiny na 03:00 hodinu
následujícího dne z důvodu pořádání oslavy narozenin v Chatě na Vyhlídce.
Termín: 03.08.2019
Zodpovídá: Mgr. Radek Freivald
5) Projednala žádost Rose Valley, s. r. o., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, IČ: 05926041
a schválila:
a) posunutí doby nočního klidu ve dnech 15.08. a 16.08.2019 z 22:00 hodiny na 01:00
hodinu následujícího dne z důvodu pořádání hudebního festivalu,
b) bezplatné užívání části veřejného prostranství (asfaltová plocha na příjezdu od koupaliště)
dne 15.08.2019 od 16:00 hodin.
Termín: 15.08.2019
Zodpovídá: Mgr. Radek Freivald
6) Schválila prodloužení nájmů bytů a nový pronájem bytu č. 9 v domě čp. 52 v Janáčkově
ulici ve Vamberku dle přílohy.
Termín: 30.07.2019
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
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7) Schválila darovací smlouvu na přijetí finančních prostředků ve výši 63.000 Kč za účelem
realizace projektu „Mobilní dopravní hřiště Vamberk“ 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: 21.08.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
8) Schválila návrh Smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému
HELIOS Fenix se společností Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4,
IČ: 64949541, jejichž předmětem je poskytnutí oprávnění k výkonu práva užití
k softwarovým modulům a funkcím informačního systému HELIOS Fenix a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
Termín: 30.07.2019
Zodpovídá: Ing. Martina Jusková
9) Vzala na vědomí oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 Územního plánu Rychnov nad
Kněžnou, které se koná dne 02.09.2019 v 16:00 hodin ve velkém sále Pelclova divadla, ul.
Panská č. p. 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
10) Vzala na vědomí oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 Územního plánu Záchlumí, které
se koná dne 08.08.2019 od 18:00 hodin v restauraci Fontana.
11) Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.04.2019 se společností KPV SYSTÉM
s. r. o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 27546756 na akci „DPS Vamberk – 2
byty zvláštního určení“, kterým se snižuje cena díla o méněpráce ve výši 14.598 Kč bez
DPH a pověřila starostu podpisem dodatku.
Termín: 30.07.2019
Zodpovídá: Zuzana Rousková
12) Schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 031/2011/TPS se společností VASPO
VAMBERK, s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk, IČ: 47470046 na „Opravy a
údržba veřejného a slavnostního osvětlení města Vamberk a osad Peklo n. Zd. a
Merklovice“, kterým se mění ceny za plnění předmětu a pověřila starostu podpisem
dodatku.
Termín: 21.08.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
13) Projednala a schválila cenovou nabídku od společnosti AGROSERVIS ZÁMĚL, s.r.o.,
Záměl 228, 517 43 Potštejn, IČ: 63219328 na příkopové rameno MAROLIN 430 AX
s příslušenstvím za cenu 489.000 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem kupní smlouvy.
Termín: 21.08.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
14) Projednala a schválila cenovou nabídku od společnosti ApA Vamberk s.r.o., Smetanovo
nábřeží 180, 517 54 Vamberk, IČ: 64255727 na projektovou dokumentaci pro provedení
stavby „Vamberk – revitalizace zázemí sportovní haly“ za cenu 69.000 Kč bez DPH a na
dokumentace a činnosti související se zpracováním projektové dokumentace ve výši
17.000 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 21.08.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
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15) Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo o zabezpečení svozu komunálního a
separovaného odpadu se společností Marius Pedersen, a.s., Průběžná 1940/3, 500 09
Hradec Králové, IČ: 42194920, kterým se navyšuje svoz odpadu od dva kontejnery a
pověřila starostu podpisem dodatku.
Termín: 21.08.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
16) Projednala a schválila mandátní smlouvu se společností Envidens, s. r. o., Městská Habrová
1485, 517 54 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 28824989 na zajištění soutěže na dodavatele
elektrické energie pro město Vamberk na rok 2020 za cenu 32.200 Kč včetně DPH a
pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 21.08.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
17) Schválila zřízení věcného břemene podle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-2011187/SOBS VB/02, spočívající v uložení
nové kabelové přípojky kNN do pozemku p. č. 863 a p. č. 789/32 v k. ú. Merklovice, ve
vlastnictví města Vamberk za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
1.000 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 30.07.2019
Zodpovídá: Zuzana Rousková
18) Schválila zařazení ředitelky Mateřské školy Vamberk, Tyršova 280, Mgr. Lenky Faltusové
do 11. platové třídy od 01.09.2019.
Termín: 21.08.2019
Zodpovídá: Ing. Martina Jusková
19) Schválila Smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce včetně
podmínek pro poskytování pečovatelských služeb občanům jiných obcí s obcí Polom,
Polom 34, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 00579165 a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 21.08.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
20) Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení výměny rozvodů technologie a
instalací stávajícího bazénu prováděné v rámci stavební akce „Vamberk – oprava betonové
vany bazénu 50 m, I. etapa“ se společností Vamberecká voda, s. r. o., Radniční 102, 517
54 Vamberk, IČ: 25973495, kterým se snižuje cena díla o méněpráce ve výši 1.974.098,65
Kč bez DPH a konečná cena za dílo činí 664.901,35 Kč bez DPH a pověřila starostu
podpisem dodatku.
Termín: 21.08.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
21) Projednala návrh ředitele společnosti VAMBEKON, s.r.o. pana Luďka Luňáka na opravu
cest tryskovou metodou – 3. etapa a schválila zařadit do návrhu změn rozpočtu zvýšení
výdajů ve výši 250.000 Kč na opravu havarijního stavu místních komunikací.
Termín: 11.09.2019
Zodpovídá: Ing. Martina Jusková
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22) Projednala stížnost na rušení nočního klidu v okolí dolního parku v době konání festivalu
VAMPARK FEST a uložila starostovi města projednat věc s organizátorem akce.
Termín: 21.08.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
23) Schválila plnou moc pro JUDr. Miloslava Tuzara, Palackého 108, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou k zastupování města ve věcech souvisejících se sporem o platnost ukončení
pracovního poměru Mgr. Evy Švandrlíkové a dále ve sporu týkající se nároku na odstupné,
a to včetně případných řízení o řádných i mimořádných opravných prostředcích.
24) Neschválila žádost Tomáše Zelenayi, Hlivická 423, 181 00 Praha 8, IČ: 866 16 978 o
pronájem plochy parkoviště u koupaliště v termínu 19.08.2019 za účelem pořádání
sportovní akce Monster Truck Show.

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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