Naše č. j.: 1601/2020/MÚVA
Naše ev. č.: 8761/20
Počet listů: 1
Počet příloh:
Sp. zn./skart. zn.: 101.2.2/A/10

60. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 27. října 2020
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 60. zasedání dne 27. října 2020 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 59.
2) Vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Vamberk, Tyršova 280 o sloučení obou
pracovišť v době podzimních prázdnin.
3) Schválila smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2015142/VB/05
stavby: Vamberk, p. č. 954/34, Ing. Vyčítal, 5 RD – kabel NN pro kabelové vedení NN
umístěné v pozemku p. č. 1812/1, 1812/3, 5004, 5838 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.
Termín: 11.11.2020
Zodpovídá: Zuzana Rousková
4) Vzala na vědomí oznámení o veřejném projednání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území,
které se koná dne 26.11.2020 od 9:00 hodin formou vzdáleného přístupu.
5) Neschválila žádost Tělovýchovné jednoty Baník Vamberk, z. s., Jůnova 63, 517 54 Vamberk,
IČO: 48615633 o změnu účelu dotace a prodloužení doby plnění dotace z rozpočtu města
Vamberk na rok 2020 č. j. 39/2020/MÚVA.
Termín: 11.11.2020
Zodpovídá: Eva Bezděková
6) Jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ve
zjednodušeném podlimitním řízení „Svoz komunálního a separovaného odpadu ve
Vamberku“ ve složení: Mgr. Jan Rejzl, Luděk Luňák, Rudolf Futter a náhradnice: Ing.
Martina Jusková, Ing. Eva Forejtková.
Zodpovídá: Luděk Luňák
7) Schválila Operační plán pro zimní údržbu místních komunikací a chodníků ve Vamberku v
zimním období 2020 – 2021.
Zodpovídá: Zdeněk Vavroušek, Luděk Luňák
8) Projednala petici obyvatel na opravu komunikace na Hradisku a uložila starostovi seznámit
petiční výbor s tím, že oprava je dlouhodobě plánována a v současné době probíhá majetkové
vypořádání pozemků, bez kterého opravu cesty není možné provést.
Termín: 11.11.2020
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
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