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31. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 13. listopadu 2019
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 31. zasedání dne 13. listopadu 2019 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 30.
2) Projednala a schválila zápis z jednání sportovní komise ze dne 21.10.2019.
3) Vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Vamberk, Tyršova 280 o přerušení
provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin v době od 23.12.2019 do 03.01.2019, tj.
6 pracovní dnů.
4) Rozhodla o poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč Spolku pro záchranu vambereckých mumií,
z. s., Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk, IČ: 05555493 na sanaci mikrobiální kontaminace
krypty kostela sv. Prokopa ve Vamberku a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.
Termín: 27.11.2019
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková, Eva Bezděková
5) Schválila zvýšení nájemného za nebytové prostory v domě č. p. 102, Radniční ulice,
Vamberk, pro nájemce společnost Vamberecká voda, s. r. o., IČ: 25973495 tři místnosti
v I. nadzemním podlaží domu č. p. 102 v Radniční ulici ve Vamberku, o celkové podlahové
ploše 63 m2, na 10.000 Kč měsíčně včetně elektrické energie s účinností od 01.01.2020.
Termín: 31.12.2019
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
6) Schválila:
a) pronájem místnosti č. 3 v suterénu budovy o podlahové ploše 23 m2 paní Pavle Kaiserové,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx 71 jako hudební zkušebnu, nájemné 1.500 Kč
ročně,
b) výpůjčku místnosti č. 2 v suterénu budovy o podlahové ploše 35 m2 Klubu rodičů a přátel
školy při ZŠ Vamberk, Komenského 95, Vamberk, IČ: 26575019 jako klubovnu,
c) výpůjčku prostor č. 1 v přízemí budovy o podlahové ploše 69 m2 MC VAMBERECKÝ
DRÁČEK, z. s., Tyršova 260, Vamberk, IČ: 22685529 taktéž jako klubovnu,
vše v domě č. p. 25 v Tyršově ulici ve Vamberku s účinností od 01.12.2019 a na dobu
neurčitou. Náklady na vytápění, el. energii a vodu jsou zahrnuty v nájmu místnosti č. 3 a u
výpůjček je bude hradit město Vamberk.
Termín: 30.11.2019
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
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7) Projednala příkaz starosty k zajištění provedení inventarizace veškerého majetku, zásob,
pohledávek, závazků a rozvahových účtů za rok 2019 v účetní jednotce město Vamberk a
schválila složení inventarizačních komisí.
8) Schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.03.2019 se společností KONKRET CZ,
spol. s r. o., Tyršova 260, 517 54 Vamberk, IČ: 25942352 na akci „Revitalizace veřejného
prostoru Voříškova – Farská“, kterým se mění rozsah díla a zvyšuje cena o 534.058,15 Kč
bez DPH a pověřila starostu podpisem dodatku.
Termín: 27.11.2019
Zodpovídá: Zuzana Rousková
9) Schválila Dodatek č. 2 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné
linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy ve Vamberku ze dne
10.01.2019 se společností AUDIS BUS s. r. o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, IČ: 15040500, kterým se prodlužuje účinnost smlouvy a termín poskytování
veřejné služby do 02.12.2020 a pověřila starostu podpisem dodatku.
Termín: 27.11.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
10) Schválila objednávku společnosti Vamberecká voda s.r.o., Radniční 102, Vamberk, IČ:
25973495 na provedení díla vystrojení vrtu na koupališti dle nabídky za cenu
186.676,27 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem objednávky.
Termín: 27.11.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
11) Schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Projekt tradice krajkářství na Vamberecku“
do dotačního programu Královéhradeckého kraje „Podpora zachování nemateriálního
kulturního dědictví“.
Termín: 27.11.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
12) Schválila plnou moc pro JUDr. Miloslava Tuzara, Palackého 108, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou k zastupování města ve věcech souvisejících s podáním přihlášky pohledávky do
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou
KSHK 40 INS 24065/2019 ve věci dlužníka Lenky Tučkové, včetně zastupování v tomto
řízení.
Termín: 27.11.2019
Zodpovídá: Ing. Martina Jusková
13) Projednala a schválila operační plán zimní údržby městských komunikací a chodníků ve
Vamberku v zimním období 2019 – 2020.
14)
a) Projednala a schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.09.2019 na akci „Oprava
fasády a zpevněných ploch Spolkového domu „Školka“, č. p. 90 Merklovice, Vamberk“
se společností REMING, s. r. o., Soukenická 1176, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ:
47454687, kterým se mění doba plnění, rozsah díla a zvyšuje rozpočet o 21.025 Kč bez
DPH a pověřila starostu podpisem dodatku.
Termín: 27.11.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
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b) Schválila Smlouvu o dílo na „Doplnění zpevněné plochy a zhotovení schodiště u
Spolkového domu „Školka“, č. p. 90 Merklovice, Vamberk“ se společností REMING,
s. r. o., Soukenická 1176, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 47454687 za cenu 130.005
Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 27.11.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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