5. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 28. ledna 2015
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 5. zasedání dne 28. ledna 2015 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 4.
2) Projednala za účasti ředitele VAMBEKONU, s. r. o. a vedoucího Technických služeb
problematiku úklidu města a vyvážení kontejnerů na tříděný odpad.
3) Projednala žádost na parkování před domem č.p. 86 na Husově náměstí a rozhodla ve
městě rezidenční parkoviště nezřizovat.
4) Schválila zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 789/7 v k. ú. Merklovice.
Termín: 5.2.2015
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
5) Rozhodla na základě návrhu vedoucí knihovny o zrušení možnosti výpůjček pro
neregistrované čtenáře a to s účinností od 1.2.2015.
Termín: 31.1.2015
Zodpovídá: Jaroslava Martinová
6) Schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v suterénu domu č.p. 25
Tyršova ulice (Krajkářská škola).
Termín: 31.1.2015
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
7) Projednala žádost Záchranné brigády kynologů Pardubického kraje o možnost výcviku psů
v areálu bývalých kasáren a rozhodla žádosti vyhovět s tím, že výcvik bude umožněn
pouze v době, kdy nebudou probíhat demoliční práce.
Termín: 5.2.2015
Zodpovídá: Ing. Josef Šlechta
8) Schválila upravený návrh pořadí oprav chodníků a komunikací ve městě.
9) Schválila zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě podle § 1267 a 1268 OZ pro
oprávněného ŘETĚZY VAMBERK, spol. s r. o., IČ 42885396 – umístění a provozování
dešťové kanalizační přípojky na pozemku ve vlastnictví města Vamberk č. 680/30 v k. ú.
Vamberk, v rozsahu dle dokumentace a za náhradu 5.000,- Kč na dobu neurčitou a
pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 10.2.2015
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
10) Rozhodla o vypovězení „Smlouvy o poskytování servisu počítačové sítě“ a vypsání
výběrového řízení na pozici technik IT s tím, že k datu nástupu tohoto pracovníka se
zvyšuje počet pracovních úvazků na MěÚ o jeden.
Termín: 31.1.2015
Zodpovídá: Ing. Josef Šlechta

11) Projednala a neschválila návrh vedoucího provozu společnosti Vamberecká voda, s.r.o. na
odečet stočného při vypouštění vody mimo veřejnou kanalizaci.
12) Schválila zveřejnění záměru výpůjčky stavebních parcel č. st. 295/3 a st. 296 obě v k. ú.
Vamberk.
Termín: 29.1.2015
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
13) Projednala návrh na jednosměrný provoz v Jugoslávské ulici v úseku od č.p. 861 do č.p.
855 a uložila pracovnici odboru SMRM tento návrh projednat s Dopravním inspektorátem
Policie ČR a MěÚ Rychnov nad Kněžnou.
Termín: 28.2.2015
Zodpovídá: Zuzana Rousková
14) Schválila ve své kompetenci změny rozpočtu č. 2/2015.
Termín: 31.1.2015
Zodpovídá: Eva Bezděková
15) Projednala a schválila přijetí veřejného závazku pro Pečovatelskou službu a cílů
organizace pro rok 2015.
16) Rozhodla na základě žádosti přispět SDH Peklo částkou 1.000,- Kč na ples pořádaný
31.1.2015.
Termín: 31.1.2015
Zodpovídá: Eva Bezděková
17) Rozhodla o změně termínu veřejného zasedání zastupitelstva města v březnu 2015.
Zasedání se uskuteční 4.3.2015 od 18.00 hodin v Městském klubu Sokolovna.
Termín: 4.3.2015
Zodpovídá: Rudolf Futter
18) Vzala na vědomí opravu plné moci pro JUDr. M. Tuzara na dlužníka Jiřího Gomboše,
schválené na minulém zasedání. Správná výše vymáhané částky činí 11.377,- Kč.
Termín: 5.2.2015
Zodpovídá: Rudolf Futter
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