62. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 25. ledna 2017
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 62. zasedání dne 25. ledna 2017 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 61.
2) Schválila výpověď pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, a. s., č. 8221119519 a uzavření
nové pojistné smlouvy na povinné a havarijní pojištění vozidla Škoda Fabia s pojišťovnou
Kooperativa pojišťovna, a. s.
Termín: 22.02.2017
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
3) Schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v přízemí domu č. p. 102
v Radniční ulici ve Vamberku - obchodní místnost a skládek o podlahové ploše 16 m2.
Termín: 08.02.2017
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
4) Schválila pronájem bytu č. 9 v domě č. p. 52 v Janáčkově ulici panu Romanu Lucovi na
dobu určitou od 01.02.2017 do 31.03.2017.
Termín: 31.01.2017
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
5) Projednala a schválila Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné
linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy ve Vamberku a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
Termín: 25.01.2017
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
6) Projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Peklo nad Zdobnicí o příspěvek na pořádání
akce „Hasičský ples“ a rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 2.000 Kč a pověřila
starostu podpisem darovací smlouvy.
Termín: 08.02.2017
Zodpovídá: Eva Bezděková
7) Projednala žádost pana Františka Martince o příspěvek na pořádání akce „Otvírání
studánky“ a rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 1.000 Kč a pověřila starostu
podpisem darovací smlouvy.
Termín: 08.02.2017
Zodpovídá: Eva Bezděková
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8) Projednala a schválila žádost o prodloužení termínu pro předání Analýzy odpadového
hospodářství města Vamberk do 28.02.2017.
Termín: 28.02.2017
Zodpovídá: Dana Vašková
9) Schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. 39/16/BVB/MS mezi budoucím oprávněným Městem
Vamberk a budoucím povinným ŘSD ČR, IČ 65993390, oprávnění k umístění a realizaci
stavby: Vamberk, Komenského, Na Kameni - veřejné osvětlení, na pozemku 1842/1 v k. ú.
Vamberk, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 08.02.2017
Zodpovídá: Zuzana Rousková
10) Neschválila rozšíření sjezdu z místní komunikace v ul. Jugoslávská, z p. č. 1147/5 a
1147/7 na p. č. 1140/8 - novostavba rodinného domu z důvodu nesouladu s projektem
Revitalizace sídliště Jiráskova.
Termín: 28.02.2017
Zodpovídá: Dana Vašková
11) Revokovala bod č. 5, usnesení Rady města č. 60 ze dne 14.12.2016 a schválila uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IV-12-2015142/SoBS 1 Vamberk, p. p. č. 954/34, s ČEZ Distribuce, a. s.
za náhradu 150 Kč/m uložení kabelu nízkého napětí, a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
Termín: 28.02.2017
Zodpovídá: Rudolf Futter
12) Vzala na vědomí oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu
Rychnov nad Kněžnou a vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 ÚP Rychnov nad Kněžnou
na udržitelný rozvoj území. Jednání se uskuteční 22.02.2017 v 16:00 hodin ve velkém sále
Pelclova divadla, ulice Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
13) Vzala na vědomí oznámení o společném jednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu
Vamberk. Jednání se uskuteční 06.02.2017 v 09:00 hodin v zasedací místnosti č. 100
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov na Kněžnou.
14) Rada města Vamberk projednala požadavky na vícepráce od zhotovitele stavby: „Městský
klub Sokolovna – stavební úpravy sociálního zařízení“, společnosti HOME vision s. r. o.,
a schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na tyto práce:
 Drenáž – za cenu 5.032,16 bez DPH.
 Osekání a řezání kamenného základu – za cenu 3.381,45 Kč bez DPH.
 Hydroizolace – v souladu s upraveným návrhem řešení projektanta a výkazu výměr.
 Otlučení omítek v rozsahu 100 %.
S požadavky na vícepráce (vytápění, přesun suti, kanalizační potrubí, obezdívky), dle
uzavřené smlouvy o dílo, zejména ustanovení odst. 2.4., 2.5 a čl. IV., nesouhlasí a
požaduje, aby zhotovitel pokračoval v provádění díla v souladu s uzavřenou smlouvy o
dílo.
Termín: 08.02.2017
Zodpovídá: Zuzana Rousková
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15) Projednala a schválila Dodatek č. 7 Smlouvy o nájmu tepelných zařízení V č. 1/2009 ze
dne 16.09.2009 a pověřila starostu podpisem dodatku.
Termín: 08.02.2017
Zodpovídá: Rudolf Futter

Rudolf Futter
starosta města

Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města
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