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Počet příloh:
Sp. zn./skart. zn.: 101.2.2/A/10

76. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 9. června 2021
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 76. zasedání dne 9. června 2021 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 75.
2) Schválila žádost ředitelky příspěvkové organizace s názvem „Mateřská škola Vamberk,
Tyršova 280“ o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách od 01.09.2021 dle přílohy.
Zodpovídá: Bc. Anna Kotlářová
3) Schválila žádost ředitelky příspěvkové organizace s názvem „Mateřská škola Vamberk,
Tyršova 280“ o snížení úplaty předškolního vzdělávání z částky 350 Kč na částku 260 Kč
pro odloučené pracoviště Tyršova 260, třídu I. – „Kuřátka“ z důvodu karantény za měsíc
květen 2021.
Zodpovídá: Bc. Anna Kotlářová
4) Schválila prodloužení nájmů bytů dle přílohy a ukončení nájemního poměru k bytu č. 4
v domě čp. 37 v ulici Jůnova.
Termín: 30.06.2021
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
5) Schválila Smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce včetně
podmínek pro poskytování pečovatelských služeb občanům jiných obcí s obcí Lupenice,
čp. 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 00579114 a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 30.06.2021
Zodpovídá: Lucie Grunclová, DiS.
6) Rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 5.000 Kč SH-ČMS Sboru dobrovolných hasičů
Peklo nad Zdobnicí, Peklo 238, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 67439012 na pořádání
akce Pekelské vítání léta, a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.
Termín: 23.06.2021
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková, Eva Bezděková
7) Rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 3.000 Kč paní Ladě Růžičkové, xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxx na výtvarnou dílnu a další aktivity pro děti v rámci festivalu Vampark fest,
a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.
Termín: 23.06.2021
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková, Eva Bezděková
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8) Schválila zřízení věcného břemene podle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na pozemkové parcele č. 1863/1, druh pozemku ostatní plocha a na stavební parcele
č. st. 87/10, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v obci a katastrálním území
Vamberk, v rozsahu, který bude vymezen geometrickým plánem, ve prospěch budoucího
oprávněného Povodí Labe, státního podniku, IČO: 70890005 a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
Termín: 23.06.2021
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
9) Projednala žádost pana Martina Horáčka a paní Stanislavy Prknové o změnu smluvních
podmínek ve věci výstavby rodinného domu v lokalitě „Bačinka“, resp. o prodloužení doby
dokončení stavby rodinného domu a provedení zápisu stavby do registru RÚIAN a žádosti
nevyhověla.
10) Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020-001602 na akci „Dětské hřiště Peklo“,
zhotovitel Bonita Group Service s.r.o, se sídlem Drásov 583, 664 24 Drásov, IČO:
27738795, kterým se mění rozsah díla (vypouští se položky úprava terénu, montáž a
pokládka desek Grass, odvoz a likvidace zeminy, dosetí travnatých ploch) a snižuje
rozpočet o 79.900 Kč bez DPH, konečná cena díla činí 656.738 Kč bez DPH, a pověřila
starostu podpisem dodatku.
Termín: 23.06.2021
Zodpovídá: Luděk Luňák

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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