Naše č. j.: 622/2019/MÚVA
Naše ev. č.: 3777/19
Počet listů: 3
Počet příloh:
Sp. zn./skart. zn.: 101.2.2/A/10

15. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 3. dubna 2019
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 15. zasedání dne 3. dubna 2019 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 13 a 14.
2) Schválila žádost Mgr. Evy Švandrlíkové o ukončení členství v Komisi pro umisťování
uchazečů o byt v Domě zvláštního určení ke dni 04.04.2019.
3) Zrušila členství pana Drahomíra Jindry v dopravní komisi a jmenovala pana Luďka Luňáka
členem dopravní komise.
4) Schválila prodloužení nájemních poměrů nebytových prostor v domě služeb č.p. 260 ve
Vamberku do 31.03.2020 a úpravu ročních nájmů jednotlivých nájemců v závislosti na
skutečné spotřebě elektrické energie v loňském roce: nájemci Branilo Consulting, Kamila
Hlávková, Jarmila Daňsová a Kateřina Zavacká. Schválila pro období od 01.04.2019 do
31.03.2020 zvýšení nájemného o míru inflace v roce 2018, tedy o 2,1 %.
Termín: 17.04.2019
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
5) Vzala na vědomí oznámení o zahájení řízení o změně územního plánu Potštejn a o veřejném
projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Potštejn dne 24.04.2019 v 15:00 hodin na
Obecním úřadu Potštejn.
6) Schválila změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu 11716 – Podpora bydlení
v oblastech se strategickou průmyslovou zónou od Ministerstva pro místní rozvoj na akci
„23 P – Bačinka, Vamberk“, identifikační číslo 117D162000003, která spočívá v přesunu
části dotace do roku 2019.
7) Schválila návrh smlouvy o dílo od ATELIERU ARCHITEKTURY, Šuda – Horský, a. s.,
Rokycanova 316, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60112204 na zpracování „územní studie
lokality bývalého závodu masny, tvořenou plochami Bbd2, Bsm4, Pz1, Brd1, částí rezervy
Brd-r1 a okolními plochami dopravní infrastruktury a stabilizovanými plochami z ÚP
Vamberk“ za cenu 492.700 Kč bez DPH – vypracování pracovního návrhu studie a za cenu
246.300 Kč bez DPH – vypracování finálního návrhu studie a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
Termín: 17.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
8) Schválila výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava
komunikace Merklovice“.
Termín: 17.04.2019
Zodpovídá: Luděk Luňák
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9) Projednala a schválila cenovou nabídku na vypracování studie proveditelnosti – stavební
úpravy č.p. 77, Peklo od Zdeňka Falátka – ATELIÉR FALÁTEK, Sportovní 686, 500 09
Hradec Králové, IČ: 16796098 za cenu 19.200 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem
objednávky.
Termín: 17.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
10) Projednala protokol o otevírání obálek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku "Obnova dětského hřiště Jiráskova, Vamberk" a v souladu s nimi
rozhodla, že smlouva bude uzavřena s uchazečem, který předložil nejnižší cenovou
nabídku tj. 195.500 Kč bez DPH, se společností FLORA SERVIS, s. r. o., Faměrovo
náměstí 31/29, Černovice, 618 00 Brno, IČ: 28341627 a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
Termín: 19.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
11) Projednala protokol o otevírání obálek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku "Výstavba workoutového hřiště, Vamberk" a v souladu s nimi rozhodla,
že smlouva bude uzavřena s uchazečem, který předložil nejnižší cenovou nabídku tj.
507.600 Kč bez DPH, se společností Workout Europe s. r. o., Prorektorská 662/2, Malešice,
108 00 Praha 10, IČ: 05372356 a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 19.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
12) Projednala protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
"Revitalizace obytné skupiny Jiráskova Vamberk – 1. etapa" a v souladu s nimi rozhodla,
že smlouva bude uzavřena s uchazečem, který předložil nejnižší cenovou nabídku tj.
5.893.101,92 Kč bez DPH, se společností SOVIS CZ, a. s., Přemyslova 219/17, Nový
Hradec Králové, 500 08 – Hradec Králové, IČ: 27532208 a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
Termín: 17.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
13) Projednala protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku TDI a koordinátor BOZP při realizaci stavby s názvem „Revitalizace
obytné skupiny Jiráskova Vamberk – 1. etapa" a rozhodla o zrušení veřejné zakázky.
Termín: 17.04.2019
Zodpovídá: Zuzana Rousková
14) Nesouhlasila s vydáním souhlasu s projektovou dokumentací pro společný záměr
"Rekonstrukce a přístavba rodinného domu Vilímkova č.p. 126 na st. p. č. 116/1 a p. č.
17/1 v k. ú. Vamberk".
15) Projednala a schválila cenovou nabídku Vamberecké vody s.r.o., Radniční 102, 517 54
Vamberk, IČ: 25973495 na realizaci akce „Vnitřní kanalizace MŠ Merklovice“ za cenu
85.033 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem objednávky.
16) Udělila plnou moc Ing. Vladislavu Kališovi, B. Němcové 235, 533 74 Horní Jelení, IČ:
4577493 k zastupování města Vamberk ve stavebním a vodoprávním řízení ve věci
„Prodloužení veřejného vodovodu a vydání rozhodnutí o povolení stavby vodního díla
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v k. ú. Vamberk, místní část Roští“ včetně všech úkonů souvisejících s vydáním
předmětných rozhodnutí.
Termín: 17.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
17) Udělila plnou moc Ing. Lubomíru Vlčkovi, Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., U Vodárny
137, 537 01 Chrudim II, IČ: 15053865 k zastupování města Vamberk při jednáních
s orgány státní správy ve věci vybudování průzkumného hydrogeologického vrtu na
pozemku p. č. 1500/9 v k. ú. Vamberk v rámci průzkumu „Vamberk – sportovní areál,
náhradní zdroj vody, Královéhradecký kraj“.
Termín: 17.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
18) Schválila vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby „Beach volejbalové hřiště
Vamberk“.
Termín: 17.04.2019
Zodpovídá: Luděk Luňák

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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