Naše č. j.:1671/2019/MÚVA
Naše ev. č.: 9949/19
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Sp. zn./skart. zn.: 101.2.2/A/10

30. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 30. října 2019
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 30. zasedání dne 30. října 2019 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 28 a 29.
2) Schválila Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení Zastupitelstva města
Vamberk č. 7 ze dne 23.10.2019.
3) Vzala na vědomí výroční zprávu Základní školy Vamberk za školní rok 2018/2019.
4) Rozhodla o poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč hudební skupině GEMMA, hudební skupina,
č. p. 305, 561 15 Sopotnice na úhradu provozních nákladů při vystoupení skupiny v kostele
sv. Prokopa ve Vamberku a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.
Termín: 13.11.2019
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková, Eva Bezděková
5) Schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene stavby č. IE-12-2005812/VB/01 Vamberk,
Jugoslávská – rekonstrukce NN za kNN pro nové kabelové podzemní vedení NN uložené v
pozemcích parc. č. 1147/8, 1149/2 a 1828/1 v k. ú. Vamberk, ve vlastnictví města Vamberk
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč bez DPH a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
6) Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.05.2019 na akci „Revitalizace obytné
skupiny Jiráskova Vamberk – 1. etapa“ se společností SOVIS CZ, a. s., V Mlejnku 608/3a,
500 11 Hradec Králové, IČ: 27532208, kterým se mění rozsah díla a snižuje rozpočet o
32.011,08 Kč bez DPH a konečná cena díla činí 5.861.090,84 Kč bez DPH a pověřila
starostu podpisem dodatku.
Termín: 13.11.2019
Zodpovídá: Zuzana Rousková
7) Schválila výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dlouhodobý investiční úvěrový
rámec“.
8) Schválila výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Novostavba altánu Městské
knihovny ve Vamberku“.
9) Schválila výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Svoz komunálního a separovaného
odpadu ve Vamberku“.
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10) 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. 3 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. 4 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: 13.11.2019
Zodpovídá: Zuzana Rousková
11) Schválila cenovou nabídku Ing. Tomáše Pawera, č. p. 226, 561 65 Jamné nad Orlicí, IČ:
87389517 na vypracování projektové dokumentace na kotelnu pro č. p. 260 za cenu
67.500 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem objednávky.
Termín: 13.11.2019
Zodpovídá: Zuzana Rousková
12) Projednala žádost paní Silvie Šimonové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení
nájemného v bezbariérovém bytě v Domě zvláštního určení a žádost zamítla.
13) Schválila kupní smlouvy na koupi děl – paličkovaných krajek:
a) „Klec ptáka Ohniváka“ s paní Markétou Fabiánkovou, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 7.000 Kč,
b) „Můj malý vesmír“ s paní Milčou Eremiášovou, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 99.000 Kč,
c) „Benátské doteky – V ledovém sevření, V žáru slunce, Z mořské pěny“ s paní Alenou
Maškovou, nar. xxxxxxxxxx za cenu 4.800 Kč,
a pověřila starostu podpisem smluv.
Termín: 13.11.2019
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
14) Schválila:
a) cenovou nabídku od firmy CHMELAŘ VÍTĚZSLAV – JÍZDNÍ KOLA, Příkopy 1242,
517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 13223887 na pořízení 5 ks jízdních kol DAMA vel. kol
24“, za cenu 4.289,30 Kč/ks a 5 ks jízdních kol DAMA vel. kol 26“ za cenu
5.198,30 Kč/ks,
b) cenovou nabídku od paní Zuzany Vaníčkové, Zukalova 1321/9, 746 01 Opava,
IČ: 08451397 na pořízení 11 ks překážek v souladu s propozicemi Ministerstva dopravy
České republiky za cenu 21.310 Kč bez DPH,
a pověřila starostu podpisem objednávek.
Termín: 13.11.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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