Naše č. j.: 1855/2021/MÚVA
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Počet příloh:
Sp. zn./skart. zn.: 101.2.2/A/10

86. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 10. listopadu 2021
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 86. zasedání dne 10. listopadu 2021 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 85.
2) Souhlasí se zřízením „Dětské skupiny“, která bude provozována jako doplňková činnost
příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280, 517 54 Vamberk,
IČO: 70157375.
Zodpovídá: Bc. Anna Kotlářová
3) Schválila nájemní poměr k bytu č. 36 v Domě zvláštního určení s pečovatelskou službou čp.
35 v ulici Jůnova ve Vamberku panu Václavu Foglovi od 01.12.2021 na dobu určitou 1 rok.
Termín: 30.11.2021
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
4) Schválila ukončení nájemního poměru pana Stanislava Vimera k části pozemkové parcely č.
1149/1, druh pozemku ostatní plocha, v obci a katastrálním území Vamberk, o výměře cca
20 m2, dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2021
Termín: 31.12.2021
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
5) Schválila zveřejnění záměru prodeje:
a) pozemkových parcel č. 1110/54 o výměře 148 m2, č. 1110/31 o výměře 658 m2 a
č.1140/20 o výměře1241 m2, všechny druh pozemku orná půda (Jugoslávská ulice),
b) pozemkové parcely č. 5840, druh pozemku orná půda, výměra 924 m2, v obci a
katastrálním území Vamberk (pro výstavbu rodinného domu),
c) pozemkové parcely č. 5857 o výměře 1360 m2, druh pozemku orná půda,
všechny v obci a katastrálním území Vamberk.
Termín: 24.11.2021
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
6) Schválila prodloužení lhůty k výstavbě rodinného domu v lokalitě „Bačinka“ pro pana
Kamila Fajfra do 22.12.2021.
Termín: 24.11.2021
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
7) Schválila Operační plán pro zimní údržbu místních komunikací a chodníků ve Vamberku
v zimním období 2021-2022.
Zodpovídá: Zdeněk Vavroušek, Luděk Luňák
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8) Schválila Dodatek č. 6 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné
linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy ve Vamberku ze dne
10.01.2019 se společností AUDIS BUS s. r. o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, IČ: 15040500, kterým se prodlužuje účinnost smlouvy a termín poskytování
veřejné služby do 05.03.2022 a mění se příloha č. 1 a č. 2 Smlouvy, které řeší výši
kompenzaci pro období od 03.12.2021 do 05.03.2022, a pověřila starostu podpisem
dodatku.
Termín: 30.11.2021
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
9) Schválila Smlouvu o zajištění svozu a rozvozu občanů města a poskytnutí vyrovnávací
platby za závazek veřejné služby pro rok 2022, kterou bude zajištěn provoz Market busu –
bezplatné přepravy občanů města jednou v týdnu od 09.12.2021 do 22.12.2022, a to za
vyrovnávací platbu ve výši 48.940 Kč bez DPH za dobu trvání smlouvy, a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
Termín: 24.11.2021
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
10) Schválila objednávku vozidla Škoda s hodnotou ročního plnění do 100.000 Kč pro potřeby
Pečovatelské služby Vamberk u společnosti ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa
869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 00177041, a pověřila starostu
podpisem objednávky
Termín: 24.11.2021
Zodpovídá: Lucie Grunclová, DiS.
11)
a) Rozhodla o pořízení územní studie (dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu - Stavebního zákona) pro využití zastavitelné plochy
označené ZBrd10 (funkční využití bydlení čisté – rodinné domy) a zastavitelné plochy
označené ZBrd10a (funkční využití bydlení čisté – rodinné domy), obě vymezené
platným Územním plánem Vamberk (vydaném dne 22.07.2009 s účinností od
10.08.2009, měněném změnou č. 1, která nabyla účinnosti dne 27.12.2013, změnou č.
2 s účinností od 11.09.2018, změnou č. 3 s účinností od 29.04.2016 a změnou č. 4
s účinností od 06.11.2021).
b) Schválila žádost Města Vamberk o pořízení územní studie u příslušného úřadu
územního plánování, tj. odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu
Rychnov nad Kněžnou (v souladu s § 6 odst. (6) písm. b) a § 6 odst. 1) písm. c) zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební
zákon).
Termín: 24.11.2021
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
12) Schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 113/2020 ze dne 21.09.2021 na akci „Stavební
úpravy včetně zateplení objektu MŠ A JESLE a DDM – Jugoslávská Vamberk“, se
společností VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové, IČO: 45537151,
kterým se mění rozsah díla a zvyšuje rozpočet o 602.335,77 Kč bez DPH (celková cena
díla činí 39.461.846,21 Kč bez DPH) a doba předání a převzetí dokončení díla, a pověřila
starostu podpisem dodatku.
Termín: 24.11.2021
Zodpovídá: Zuzana Rousková
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13) Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.11.2021 na akci „Oprava zpevněných
ploch V Lukách Vamberk“, se společností ZALSTAV spol. s r.o., Zálší 5, 565 01 Choceň,
IČO: 48153338, kterým se mění doba plnění, a pověřila starostu podpisem dodatku.
Termín: 24.11.2021
Zodpovídá: Luděk Luňák
14) Schválila cenovou nabídku společnosti PČDP s.r.o., Trstěnická 532, 570 01 Litomyšl, IČO:
08905738 na vypracování projektové dokumentace na akci „Merklovice – rekonstrukce
místní komunikace na parc. č. 3203 vč. řešení odvodnění“ za cenu 85.820 Kč bez DPH, a
pověřila starostu podpisem objednávky.
Termín: 24.11.2021
Zodpovídá: Ing. Aleš Fišer
15) Projednala protokol o otevírání obálek a zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Svoz komunálního a separovaného odpadu ve Vamberku“ a v souladu s nimi rozhodla, že
smlouva bude uzavřena se společností Marius Pedersen a.s., se sídlem Hradec Králové,
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 42194920, která předložila nabídku na směsný
komunální odpad ve výši 3.770.000 Kč bez DPH, na separovaný odpad PLASTY ve výši
778.752 Kč bez DPH, na separovaný odpad – PAPÍR ve výši 405.600 Kč bez DPH, na
separovaný odpad – SKLO ve výši 137.712 Kč bez DPH a na vytříděné odpady ve výši
260.485 Kč bez DPH, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 24.11.2021
Zodpovídá: Luděk Luňák
16) Neschválila zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 1771/8, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v obci a katastrálním území Vamberk
Termín: 08.12.2021
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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