Naše č. j.: 257/2021/MÚVA
Naše ev. č.: 1563/21
Počet listů: 2
Počet příloh:
Sp. zn./skart. zn.: 101.2.2/A/10

67. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 3. února 2021
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 67. zasedání dne 3. února 2021 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 66.
2) Schválila zveřejnění záměru pachtu pozemkových parcel č. 528/5, druh pozemku orná půda,
výměra 2.413 m2, č. 528/3, druh pozemku orná půda, výměra 2 m2 a č. 4001, druh pozemku
ostatní plocha, výměra 1.643 m2, všechny v obci a katastrálním území Vamberk.
Termín: 17.02.2021
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
3) Vzala na vědomí žádost paní Anny Behanové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx
o byt v Domě s pečovatelskou službou Rychnov nad Kněžnou a souhlasí s postupem
uvedeným v žádosti pro žadatele, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu v Rychnově nad
Kněžnou a schválila přijetí daru ve výši 24.000 Kč od paní Anny Behanové a veřejnoprávní
smlouvy se Sociálními službami města Rychnov nad Kněžnou, o. p. s., Na Drahách 1595,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 27467686 a pověřila starostu podpisem smluv.
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková, Eva Bezděková
4) Vzala na vědomí žádost pana Josefa Behana, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx
o byt v Domě s pečovatelskou službou Rychnov nad Kněžnou a souhlasí s postupem
uvedeným v žádosti pro žadatele, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu v Rychnově nad
Kněžnou a schválila přijetí daru ve výši 24.000 Kč od pana Josefa Behana a veřejnoprávní
smlouvy se Sociálními službami města Rychnov nad Kněžnou, o. p. s., Na Drahách 1595,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 27467686 a pověřila starostu podpisem smluv.
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková, Eva Bezděková
5) Schválila cenovou nabídku společnosti Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 28791274 na projektové práce na akci „Veřejné
osvětlení ve Vamberku, ul. Žamberecká, Kollárova, Bulharská, Polská“ za cenu 143.880 Kč
bez DPH a pověřila starostu podpisem objednávky.
Termín: 17.02.2021
Zodpovídá: Luděk Luňák
6) Schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – uložení a
údržbu podzemního elektrického vedení na pozemkové parcele č. 3056, druh pozemku trvalý
travní porost, v obci Vamberk a katastrálním území Peklo nad Zdobnicí, ve vlastnictví
manželů Luďka a Ilony Mannlových, pro AT stanici Peklo.
Termín: 17.02.2021
Zodpovídá: Rudolf Futter
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7) Schválila Smlouvu č. 1191100031 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky na akci „Komunální elektromobil pro město Vamberk“ ve výši
500.000 Kč a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 17.02.2021
Zodpovídá: Ing. Martina Jusková, Rudolf Futter
8) Projednala protokol o otevírání obálek a o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění
školního stravování a stravování zaměstnanců Základní školy Vamberk“ (opakovaná) a
v souladu s ním rozhodla, že smlouvy budou uzavřeny s uchazečem GTH zařízení školního
stravování, spol. s r. o., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 25753487,
který předložil nabídku na roční nájemné za užívání nebytových prostor a movitých věcí ve
výši 12.000 Kč a s požadovanou dotací od města Vamberk 15 Kč na jednoho žáka a pověřila
starostu podpisem smluv.
Termín: 17.02.2021
Zodpovídá: Ing. Martina Jusková
9) Projednala a schválila rozdělení činností při údržbě Městského multifunkčního areálu „V
Lukách“ - fotbalového areálu dle přílohy v souladu s nájemní smlouvou ze dne 15.11.2004.
Zodpovídá: Luděk Luňák
10) Projednala změnu autobusového jízdního řádu linky 700931 (nově Litomyšl – Česká
Třebová – Ústí nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou – Kvasiny) s platností od 07.03.2021
do 11.12.2021 a konstatovala, že k němu nebude uplatňovat žádné připomínky.
11)
a) Schválila výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Posilující zdroj pitné vody města Vamberk“.
b) Jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Posilující zdroj pitné vody města Vamberk“ ve složení: Mgr. Jan Rejzl, Ing.
Leoš Podsedník, Rudolf Futter, náhradníci: Ing. Martina Jusková, Bc. Radek Bulíř.
Termín: 17.02.2021
Zodpovídá: Ing. Leoš Podsedník
12) Schválila Smlouvu o dílo č. SOD/012021 se společností Procházka Proche stavební s.r.o.,
Zahradní 85, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, IČO: 07705298 na zhotovení projektové
dokumentace „Pekelská hospoda – projektová dokumentace pro stavební úpravy“ za cenu
229.200 Kč.
Termín: 17.02.2021
Zodpovídá: Jaroslav Sedláček

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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