Naše č. j.: 1176/2021/MÚVA
Naše ev. č.: 7601/21
Počet listů: 3
Počet příloh:
Sp. zn./skart. zn.: 101.2.2/A/10

78. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 21. července 2021
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 78. zasedání dne 21. července 2021 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 77.
2) Vzala na vědomí výroční zprávu za školní rok 2020/2021 příspěvkové organizace Mateřská
škola Vamberk, Tyršova 280.
3) Na základě žádosti pana Tomáše Milbacha, Dobropolská 531, 281 61 Kouřim, IČO:
03172112, souhlasila s konáním akce „Kino na kolečkách“ dne 27.07.2021 v Bednářových
sadech a schválila bezplatné užití prostoru parku.
Termín: 27.07.2021
Zodpovídá: Mgr. Radek Freivald
4) Schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-2022405/VB/01 Vamberk, parc. 666/16 – úprava kNN, za účelem umístění
kabelového vedení v délce 1 bm v pozemku p. č. 1777/3 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: 18.08.2021
Zodpovídá: Zuzana Rousková
5) Schválila žádost manželů Jana a Kateřiny Bednářových, jako vlastníků pozemkové parcely
č. 1470/8, druh pozemku trvalý travní porost, v obci a katastrálním území Vamberk o udělení
souhlasu s provedením stavby kanalizační přípojky na pozemkových parcelách č. 1469/3, č.
1469/4 a č. 1469/18, všechny druh pozemku trvalý travní porost, v obci a katastrálním území
Vamberk, a pověřila starostu podpisem souhlasu se stavbou.
Termín: 18.08.2021
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
6) Projednala a vzala na vědomí návrh železničního jízdního řádu pro rok 2022 bez připomínek.
7) Schválila cenovou nabídku společnosti Vamberecká voda s.r.o., Radniční 102, Vamberk,
IČO: 25973495 na akci:
a) „Ulice Janáčkova“ za cenu 179.038 Kč bez DPH,
b) „ATS Peklo“ za cenu 828.500 Kč bez DPH, a pověřila starostu podpisem objednávek.
Termín: 18.08.2021
Zodpovídá: Rudolf Futter
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8) Schválila Příkazní smlouvu se společností GRANTIS Consulting s.r.o., Třída SNTP 402/48,
500 03 Hradec Králové, IČO: 03477177 na poradenské a konzultační činnosti v rámci
přípravy žádosti o dotaci a realizace projektu „Pořízení vozidla pro Pečovatelskou službu
Vamberk“ za cenu 35.000 Kč bez DPH za přípravu žádosti o dotaci, za cenu 20.000 Kč bez
DPH za následnou realizaci (administraci) projektu, v případě vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 31.07.2021
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl, Lucie Grunclová, DiS.
9) Schválila Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění
zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská
300/60, 140 00 Praha 4, IČO: 27257843, jejíž předmětem je využití obecního systému
odpadového hospodářství nastaveného obcí.
Termín: 18.08.2021
Zodpovídá: Dana Vašková
10) Schválila prominutí nájemného za provoz občerstvení v Městském klubu Sokolovna paní
Janě Sejkorové za období leden - srpen v důsledku uzavření klubu na základě opatření proti
koronaviru a absence kulturních programů.
Termín: 18.08.2021
Zodpovídá: Eva Bezděková
11) Schválila prodloužení lhůty k výstavbě rodinného domu o tři měsíce pro pana Kamila
Fajfra (do 16.11.2021) a manželé Královy (do 31.08.2021) v důsledku koronavirové
pandemie a přijatých opatřeních.
Termín: 31.07.2021
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
12) Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Skluzavka pro plavecký bazén,
Vamberk“, zhotovitel BAZENSERVIS, s.r.o., Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí,
IČO: 64791661, kterým se mění rozsah díla (mění se způsob zhotovení základů dle
statického posouzení) a cena díla se zvyšuje o částku 77.058 Kč bez DPH, konečná cena
díla činí 1.602.058 Kč bez DPH, a pověřila starostu podpisem dodatku.
Termín: 31.07.2021
Zodpovídá: Luděk Luňák
13) Schválila uzavření smlouvy o úhradě územně plánovací dokumentace mezi městem
Vamberk a společnými žadateli o změnu Územního plánu Vamberk, Ladislavem Klecem,
nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ladislavem Klecem, nar. xxxxxxxxx,
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx a Eliškou Klecovou, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, dle přílohy a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 18.08.2021
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
14) Schválila cenovou nabídku společnosti MADOST MT, s.r.o., Lupenice 51, 517 41
Kostelec nad Orlicí, IČO: 25297899 na akci „Vamberk, most u staré vrátnice“ za cenu
742.580,22 Kč bez DPH, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 31.07.2021
Zodpovídá: Zuzana Rousková
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15) Projednala žádost pana Patrika Simona, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx a souhlasí s bezplatným užitím parkoviště v areálu „V Lukách“ dne 31.07.2021
pro tréninkové jízdy na kolečkových bruslích a motorce.
Termín: 31.07.2021
Zodpovídá: Luděk Luňák
16) Neschválila zveřejnění záměru pronájmu budovy čp. 77 (bývalá základní škola) v Pekle.
17) Schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě mandátní č. 007/2013Vsro ze dne 01.01.2013 se
společností VAMBEKON, s.r.o., Na Struhách 536, 517 54 Vamberk, IČO: 60112981,
jehož předmětem je obstarávání a výkon správy veřejného osvětlení a slavnostního
osvětlení a oprávněné osoby za správce, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 31.07.2021
Zodpovídá: Luděk Luňák

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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