Naše č. j.: 1267/2021/MÚVA
Naše ev. č.: 8166/21
Počet listů: 3
Počet příloh:
Sp. zn./skart. zn.: 101.2.2/A/10

79. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 16. srpna 2021
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 79. zasedání dne 16. srpna 2021 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 78.
2) Schválila žádost ředitelky Mateřské školy Vamberk, Tyršova 280 o přijetí Mikuláše Granáta,
nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do mateřské školy od
01.09.2021.
Zodpovídá: Anna Kotlářová, DiS.
3) Rozhodla o poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč hudební skupině GEMMA, hudební skupina,
č. p. 305, 561 15 Sopotnice na úhradu provozních nákladů při vystoupení hudební skupiny
29.08.2021 od 17:00 hodin v kostele sv. Prokopa ve Vamberku, a pověřila starostu podpisem
darovací smlouvy.
Termín: 01.09.2021
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková, Eva Bezděková
4) Schválila zveřejnění záměru prodeje:
a) pozemkových parcel č. 3220, druh pozemku ostatní plocha, výměra 6633 m2, č. 3492,
druh pozemku ostatní plocha, výměra 1938 m2, obě v obci a katastrálním území Doudleby
nad Orlicí,
b) pozemkových parcel č. 5821, druh pozemku ostatní plocha, výměra 78 m 2 a č. 5822, druh
pozemku ostatní plocha, výměra 311 m2, obě v obci a katastrálním území Vamberk,
c) pozemkové parcely č. 5840, druh pozemku orná půda, výměra 924 m2, v obci a
katastrálním území Vamberk (pro výstavbu rodinného domu).
Termín: 25.08.2021
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
5) Schválila zveřejnění záměru směny pozemkové parcely č. 5774, druh pozemku ostatní
plocha, výměra 198 m2, v obci a katastrálním území Vamberk, vlastník město Vamberk, za
nově oddělené pozemkové parcely č. 5600/2, druh pozemku zahrada, výměra 190 m 2, č.
5600/3, druh pozemku zahrada, výměra 12 m2 a č. 5600/5, druh pozemku zahrada, výměra
1 m2, vše v obci a katastrálním území Vamberk, vlastník Zdeněk Langr.
Termín: 25.08.2021
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
6) Schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2022598 Vamberk, Jugoslávská 751 - úprava kNN, za účelem umístění kabelové
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vedení NN v pozemcích p. č. 1014/3, 1147/8, 1149/1 v k. ú. Vamberk, ve vlastnictví města
Vamberk, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3 687 Kč včetně
DPH. Vzhledem k tomu, že pozemek p. č. 1149/1 v k. ú. Vamberk je zahrnut do projektu
Regenerace zeleně v městě Vamberk a dle podmínek dotace nelze na předmětné pozemek
zřizovat věcná břemena po dobu udržitelnosti projektu, bude smlouva o zřízení věcného
břemene uzavřena po uplynutí udržitelnosti projektu, tj. nejdříve po termínu 13.06.2022, a
pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 01.09.2021
Zodpovídá: Zuzana Rousková
7) Schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2021693/SOBS VB/4 Vamberk - Peklo, p. č. 3011, SV + kNN, za účelem umístění
kabelové vedení NN v pozemku p. č. 3531 v k. ú. Peklo nad Zdobnicí, ve vlastnictví města
Vamberk, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1 500 Kč bez DPH,
a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 01.09.2021
Zodpovídá: Zuzana Rousková
8) Souhlasí se zřízením sjezdu z místní komunikace na pozemku p. č. 1469/3 na pozemek p. č.
1469/2 vše v k. ú. Vamberk dle přiložené projektové dokumentace.
Termín: 01.09.2021
Zodpovídá: Zuzana Rousková
9) Schválila Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce kotelny ZŠ Vamberk“ ze dne
02.02.2021 se společností TERMOMONT s.r.o., IČO: 45538875, Pernerova 691/42, 186 00
Praha 8 – Karlín, jehož předmětem je změna rozsahu a ceny díla. Po zohlednění méněprací
a víceprací se celková cena díla snižuje o 19.911,81 Kč bez DPH a změna termínu dokončení
se posouvá z důvodu překážky na straně objednatele, a pověřila starostu podpisem dodatku.
Termín: 01.09.2021
Zodpovídá: Luděk Luňák
10) Schválila Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Přeložení žulové dlažby ve spodní části
náměstí“ ze dne 30.06.2021 se společností Stavitelství EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517
54 Vamberk, IČO: 27521711, jehož předmětem je změna rozsahu díla po zohlednění
méněprací a víceprací se celková cena díla snižuje o 9.835,85 Kč bez DPH, a pověřila
starostu podpisem dodatku.
Termín: 01.09.2021
Zodpovídá: Luděk Luňák
11) Schválila výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku „Oprava zpevněných
ploch V Lukách, Vamberk“.
Termín: 01.09.2021
Zodpovídá: Luděk Luňák
12) Schválila výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku „Oprava rozvodů a
strojovny koupaliště Vamberk“.
Termín: 01.09.2021
Zodpovídá: Luděk Luňák
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13) Revokovala bod č. 11 z RM č. 75 ze dne 26.05.2021 a schválila novou cenovou nabídku
Rostislava Pišťáčka, Krajkářská 187, 517 54 Vamberk, IČO: 11082453 na realizaci opravy
střechy na budově Městského úřadu Vamberk za cenu 100.588 Kč bez DPH, a pověřila
starostu podpisem objednávky.
Termín: 01.09.2021
Zodpovídá: Luděk Luňák
14) Schválila Dohodu o vypořádání práv a povinností po odstoupení od kupní smlouvy ze dne
22.07.2021 mezi městem Vamberk a Martinem Horáčkem a Stanislavou Prknovou, a
pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 01.09.2021
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
15) Pověřila výkonem opatrovnictví Dominika Černohorského, nar. xxxxxxxxxxxxx a Anny
Haferové, nar. xxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ing.
Šárku Vyskočilovou, sociální pracovnici města, ode dne právní moci rozsudku o omezení
svéprávnosti.
Zodpovídá: Ing. Martina Jusková
16) Odvolala paní Jaroslavu Martinovou, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx s účinností ke dni 31.08.2021 z funkce vedoucí organizační složky města
Vamberk s názvem Městská knihovna, se sídlem Voříškova 84, 517 54 Vamberk.
17) Souhlasila s přijetím určeného finančního daru od WOMAN FOR WOMEN, o.p.s.,
v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI pro Základní školu Vamberk,
okres Rychnov nad Kněžnou, Komenského 95, 517 54 Vamberk, IČ: 70156611, a pověřila
starostu podpisem žádosti o souhlas zřizovatele.
Termín: 01.09.2021
Zodpovídá: Mgr. Martin Vrkoslav

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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