Naše č. j.: 575/2021/MÚVA
Naše ev. č.: 3627/21
Počet listů: 3
Počet příloh:
Sp. zn./skart. zn.: 101.2.2/A/10

71. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 31. března 2021
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 71. zasedání dne 31. března 2021 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 70.
2) Schválila žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280
na zrušení úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen z důvodu uzavření mateřské
školy dle Nařízení vlády ze dne 26.02.2021.
Zodpovídá: Bc. Anna Kotlářová
3) Schválila pacht 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 1643 m2, všechny v obci a katastrálním území Vamberk, Zemědělskému družstvu
Štědrý potok Lupenice, IČO: 00128597, základní pachtovné 2.500 Kč/ha, placené pozadu
vždy do 31.12 za běžný rok plus zvýšení na základě dobrého hospodářského výsledku za
předchozí kalendářní rok do 31.03. následujícího roku. Pacht od 01.04.2021 na dobu
neurčitou s výpovědí k 30.09. běžného roku s roční výpovědní lhůtou.
Termín: 14.04.2021
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
4) Schválila:
a) účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Vamberk, Tyršova
280, Vamberk, IČO: 70157375
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkové organizace
Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280, IČO: 70157375 ve výši 257.152,31 Kč, a to
převod 96 % do rezervního fondu a 4 % do fondu odměn.
Termín: 30.05.2021
Zodpovídá: Eva Bezděková
5) Schválila:
a) účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Vamberk, okres
Rychnov nad Kněžnou, Komenského 95, Vamberk, IČO: 70156611
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkové organizace
Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou, Komenského 95, Vamberk, IČO:
70156611, ve výši 4.592,87 Kč, a to převod 96 % do rezervního fondu a 4 % do fondu
odměn.
Termín: 30.05.2021
Zodpovídá: Eva Bezděková
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6) Schválila:
a) účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace SPRÁVA SPORTOVNÍCH
ZAŘÍZENÍ, Jůnova 63, Vamberk, IČO: 75046482
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkové organizaci
SPRAVA SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ, Jůnova 63, Vamberk, IČO: 75046482 ve výši
144.855,32 Kč, a to převodem do rezervního fondu.
Termín: 30.05.2021
Zodpovídá: Luděk Luňák
7) Schválila ve funkci valné hromady společnosti VAMBEKON, s.r.o., Na Struhách 536,
Vamberk, IČO: 60112981:
a) výroční zprávu o hospodaření, podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2020
společnosti VAMBEKON, s.r.o., včetně rozvahy, výkazu zisku a ztrát s přiloženou účetní
závěrkou a zprávou o vztazích, bez výhrad
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 společnosti VAMBEKON,
s. r. o. ve výši 854.278,70 Kč, a to převodem finančních prostředků do rezervního fondu.
Termín: 30.05.2021
Zodpovídá: Luděk Luňák
8) Schválila ve funkci valné hromady společnosti Vamberecká voda s.r.o., Radniční 102,
Vamberk, IČO: 25973495:
a) účetní závěrku za rok 2020 společnosti Vamberecká voda s.r.o.
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 společnosti Vamberecká voda
s.r.o. ve výši 150.283,77 Kč, a to převodem do nerozděleného zisku minulých let.
Termín: 30.05.2021
Zodpovídá: Ing. Leoš Podsedník
9) Schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s.,
Českomoravská 2510/19, Praha 9 – Libeň, IČO: 04084063, pro umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě umístěné v pozemcích na p. č. 1754/2,
1765/2, 125/2, 117/18, 117/17, 117/16, 155, 1825/1, 117/24, 117/23, 117/14, st. 709, 2332/2,
2333/1, 1047/2, 1824/1, st. 744 v k. ú. Vamberk, ve vlastnictví města Vamberk, za
jednorázovou náhradu za zřízení služebnosti na dobu neurčitou ve výši 1.000 Kč bez DPH,
a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 14.04.2021
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
10) Schválila nabídku na vypracování projekčního návrhu gastro provozu pro Pekelskou
hospodu od firmy Jindřich SCHLESINGER – Gastro komplet, Špindlerova 638, 562 01
Ústí nad Orlicí, IČO: 65682254 za cenu 19.800 Kč bez DPH, a pověřila starostu podpisem
objednávky.
Termín: 14.04.2021
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
11) Schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního
systému HELIOS Fenix č. F-19-00484 ze dne 03.09.2019 o migraci HELIOS Fenix na
HELIOS Pantheon se společností Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, 140 02
Praha 4, IČO: 64949541, jehož předmětem je migrace modulů z HELIOS Fenix na moduly
HELIOS Pantheon a stanovení ceny za dodávku update a konzultační činnosti od
01.01.2022 dle přílohy, a pověřila starostu podpisem dodatku.
Termín: 14.04.2021
Zodpovídá: Ing. Martina Jusková
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12) Projednala informaci Grantis Consulting s.r.o.o nenaplnění vyhlášených podmínek MPSV
pro podání žádosti o dotaci „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Vamberk“ a
a) revokovala usnesení RM č. 70 ze dne 17.03.2021, bod 14., písm:
a) o přijetí cenové nabídky společnosti Grantis Consulting s.r.o., Bieblova 38/2, 500 03
Hradec Králové, IČO: 03477177 na vypracování žádosti o dotaci „Pořízení automobilu
pro Pečovatelskou službu Vamberk“
b) o uzavření příkazní smlouvy o výkonu zadavatelských činností se společností Servisinvest
s.r.o., Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 – Staré město, IČO: 28774922 na zajištění
zadavatelských činností za účelem provedení výběru nejvhodnějšího dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Vamberk 
e) o podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu
Vamberk“ v rámci programu Ministerstva práce a sociálních věcí 013 310 Rozvoj a
obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022
f) o zajištění předfinancování projektu „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu
Vamberk“.
b) rozhodla o zrušení zadávacího řízení: „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu
Vamberk“.
Termín: 14.04.2021
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
13) Schválila cenovou nabídku společnosti ApA Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180,
517 54 Vamberk, IČO: 64255727 na projektovou dokumentaci opravy veřejného osvětlení
sídliště Struha za cenu 15.000 Kč bez DPH, a pověřila starostu podpisem objednávky.
Termín: 14.04.2021
Zodpovídá: Luděk Luňák
14) Schválila ukončení nájemního poměru pana Michala Myšáka k bytu č. 4 v domě čp. 52
v ulici Janáčkova dohodou ke dni 30.04.2021 a nový nájemní poměr v domě čp. 276 v ulici
Komenského od 01.05.2021 do 31.12.2021.
Termín: 14.04.2021
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
15) Revokovala usnesení RM č. 66, bod č. 5 ze dne 20.01.2021 a schválila uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122019542/SOBS VB/1 Vamberk – Popluží, p. č. 2213 – kNN, za účelem umístění
kabelového vedení v délce 95 m včetně skříně NN v pozemcích p. č. 552/1, 524, 522/3,
2420, 2290/3, 2290/3, 2290/2 v k. ú. Vamberk, ve vlastnictví města Vamberk, za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 11.230 Kč bez DPH, a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
Termín: 14.04.2021
Zodpovídá: Zuzana Rousková

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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