51. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 7. září 2016
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 51. zasedání dne 7. září 2016 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 50.
2) Revokovala usnesení z RM č. 44 bod č. 4 a schválila uzavření smluv na zpracování žádostí
o dotace a studií proveditelnosti - akce bod b) a c) a pověřila starostu jejich podpisem. Jedná
se o akce:
a) Revitalizace obytné skupiny Jiráskova Vamberk,
b) Infrastruktura MŠ Vamberk – pracoviště Jugoslávská,
c) Infrastruktura DD Vamberk - neformální, celoživotní a zájmové vzdělávání.
Smlouvy budou uzavřeny s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., Za Stadionem 3842, Mělník,
IČ 66992354 za cenu 2 % z uznatelných nákladů - bod a), resp. 70.000 Kč bez DPH - body
b) a c). Nárok na uhrazení ceny vznikne jen v případě, že dotace schválí Řídící výbor MMR.
Termín: 15.09.2016
Zodpovídá: Rudolf Futter
3) Projednala a schválila Smlouvu s LK Advisory, s. r. o., Kubánské náměstí 1391/11, Praha
na organizační zajištění a projektové a finanční řízení projektu „Pořízení nové CAS pro
JSDH Vamberk“ za ceny dle ceníku jednotlivých úkonů, max. však 60.000 Kč bez DPH
a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 15.09.2016
Zodpovídá: Rudolf Futter
4) Schválila žádost Výkonného výboru Fotbalového oddílu TJ Baník Vamberk a posunula dobu
zahájení nočního klidu dne 17.09.2016 na fotbalovém stadionu u koupaliště až na 02:00 hod.
dne 18.09.2016, a to z důvodu hudební produkce v rámci Svatováclavské zábavy.
5) Seznámila se s zápisem z jednání, konaného dne 29.08.2016 ohledně řešení některých
aktuálních záležitostí ve městě – provoz koupaliště, předání agend VAMBEKONU, s. r. o.,
postup prací na projektech MŠ + DDM, zahrada knihovny, schody Voříškova – Farská,
revitalizace obytného souboru Jiráskova, Městského klubu Sokolovna, revitalizace spodní
části náměstí.
6) Projednala a schválila Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014743/VB/3, Vamberk, Jugoslávská, 1140/7,
Cens-kNN na pozemkové parcele:
a) p. p. 1147/5 a p. p. 1147/7 obě v k. ú. Vamberk a ve vlastnictví města Vamberk za
jednorázovou úhradu 5.000 Kč,
b) p. p. 1140/16 v k. ú. Vamberk ve spoluvlastnictví města Vamberk (1/4) a Státního
pozemkového úřadu (3/4) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč.
Současně pověřila starostu podpisem smluv.
Termín: 15.09.2016
Zodpovídá: Zuzana Rousková
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7) Vydala kladné stanovisko k žádosti Krajského úřadu KH kraje o udělení licencí
k provozování veřejné linkové osobní autobusové dopravy společností ČSAD Ústí nad
Orlicí, a.s. pro linky:
a) 700 931 Česká Třebová – Vamberk - Kvasiny,
b) 700 991 Lanškoroun – Vamberk – Hradec Králové.
Termín: 15.09.2016
Zodpovídá: Rudolf Futter
8) Rozhodla o poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč hudební skupině GEMMA Sopotnice. Dar bude
použit na úhradu cestovních a režijních nákladů při vystoupení skupiny v kostele sv.
Prokopa.
Termín: 08.09.2016
Zodpovídá: Eva Bezděková
9) Schválila přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 5.012 Kč Základní školou
Vamberk od společnosti Women for women, o. p. s, v rámci projektu „Obědy pro děti“.

Rudolf Futter
starosta města

Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města
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