Naše č. j.: 726/2019/MÚVA
Naše ev. č.: 4252/19
Počet listů: 6
Počet příloh:
Sp. zn./skart. zn.: 101.2.2/A/10

16. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 17. dubna 2019
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 16. zasedání dne 17. dubna 2019 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 15.
2) Schválila Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení Zastupitelstva města
Vamberk č. 4 ze dne 10.04.2019.
3)
a) Schválila organizační schéma organizační složky města s názvem Pečovatelská služba od
01.06.2019 dle přílohy.
b) Jmenovala paní Lucii Grunclovou, DiS., nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s účinností od 01.06.2019 do funkce vedoucí
organizační složky města Vamberk s názvem Pečovatelská služba.
4) Na základě návrhu ředitelky MŠ schválila omezení provozu mateřské školy v době letních
prázdnin. Pracoviště Tyršova bude uzavřeno od 29.07.2019 do 23.08.2019 a pracoviště
Jugoslávská bude uzavřeno v době od 01.07.2019 do 26.07.2019. V případě potřeby je
možno umístit děti v druhém pracovišti MŠ.
5) Schválila žádost společnosti ŘETĚZY VAMBERK, spol. s r. o., Dvořákova 426, 517 54
Vamberk, o posunutí doby nočního klidu dne 21.06.2019 z 22:00 hodiny na 24:00 hodinu
z důvodu pořádání firemní oslavy ve sportovním areálu „V Lukách“.
Termín: 21.06.2019
Zodpovídá: Mgr. Radek Freivald
6) Schválila žádost paní Lucie Tiché, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o posunutí doby
nočního klidu ve dnech 12.07.2019 a 13.07.2019 z 22:00 hodiny na 01:00 hodinu
následujícího dne z důvodu pořádání hudební produkce v Minibaru, Tyršova 18, 517 54
Vamberk.
Termín: 06.09.2019
Zodpovídá: Mgr. Radek Freivald
7) Schválila žádost paní Lucie Tiché, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o posunutí doby
nočního klidu ve dnech 06.09.2019 a 07.09.2019 z 22:00 hodiny na 01:00 hodinu
následujícího dne z důvodu pořádání hudební produkce v Minibaru, Tyršova 18, 517 54
Vamberk.
Termín: 06.09.2019
Zodpovídá: Mgr. Radek Freivald
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8) Schválila žádost pana Petra Brandejse, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o posunutí doby
nočního klidu ve dnech 20.04.2019 a 21.04.2019 z 22:00 hodiny na 04:00 hodinu
následujícího dne z důvodu pořádání oslavy v bývalé Mateřské škole v Merklovicích.
Termín: 20.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Radek Freivald
9) Schválila prodloužení nájmů bytů podle přílohy.
Termín: 30.04.2019
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
10) Schválila zveřejnění záměru pronájmu jedné místnosti v I. podlaží budovy městské
knihovny č. p. 84 ve Vamberku o podlahové ploše 8 m2.
Termín: 30.04.2019
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
11) Vzala na vědomí žádost paní Ludmily Kovaříčkové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o
pobytovou sociální službu – Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o. p. s., Na
Drahách 1595, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 27467686 a souhlasí s postupem
uvedeným v žádosti pro žadatele, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu v Rychnově nad
Kněžnou a schválila přijetí daru ve výši 30.000 Kč od paní Ludmily Kovaříčkové a
veřejnoprávní smlouvy se Sociálními službami města Rychnov nad Kněžnou, o. p. s. a
pověřila starostu podpisem smluv.
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková, Eva Bezděková
12) Vzala na vědomí žádost paní Marie Hlavaté, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pobytovou
sociální službu – Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, Na Drahách 1595, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, IČ: 27467686 a souhlasí s postupem uvedeným v žádosti pro
žadatele, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu v Rychnově nad Kněžnou a schválila
přijetí daru ve výši 30.000 Kč od paní Marie Hlavaté a veřejnoprávní smlouvy se
Sociálními službami města Rychnov nad Kněžnou, o. p. s. a pověřila starostu podpisem
smluv.
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková, Eva Bezděková
13) Projednala a schválila:
a) žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ:
70889546 o dotaci ve výši 15.000 Kč na úhradu ztráty z provozování dopravní
obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti území Královéhradeckého kraje veřejnou
linkovou dopravou,
b) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vamberk na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 30.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
14) Schválila kupní smlouvu se společností KOPECKÝ, s. r. o., Novostrašnická 2301/46,
Praha 10 – Strašnice, IČ: 25541617 na pořízení pětimístného vozidla do 3,5 t, značky
Peugeot, typ RIFTER Allure 1,2 PureTech 110 SaS MAN6 za cenu 437.000 Kč bez DPH
pro potřeby Městské policie a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 30.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
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15) Schválila objednávku společnosti KULTURA Rychnov nad Kněžnou, s. r. o., Panská 79,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 27475689 na poskytnutí vybraných regionálních služeb
Městskou knihovnou Vamberk za hodinovou sazbu 125 Kč/hod. přičemž fakturovaná
částka v roce 2019 nesmí přesáhnout 33.500 Kč.
16) Projednala protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "DPS
Vamberk – 2 byty zvláštního určení" a v souladu s ním rozhodla, že smlouva bude uzavřena
s uchazečem, který předložil nejnižší cenovou nabídku tj. 704.733 Kč bez DPH, se
společností KPV SYSTÉM s. r. o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 27546756 a
pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 30.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
17) Projednala protokol o otevírání obálek a protokol o posouzení o hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku "Oprava komunikace – ulice Kollárova – Bulharská, Vamberk" a v
souladu s nimi rozhodla, že smlouva bude uzavřena s uchazečem, který předložil nejnižší
cenovou nabídku tj. 448.032 Kč bez DPH, se společností KONKRET CZ, spol. s r. o.,
Tyršova 260, 517 54 Vamberk, IČ: 25942352 a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 17.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
18) Vzala na vědomí oznámení o společném jednání o návrhu změn č. 2 územního plánu
Záchlumí a o vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj
území.
19) Schválila:
a) zahraniční pracovní cestu do Německa ve dnech 26. – 27.04.2019, které se zúčastní
starosta města Mgr. Jan Rejzl, vedoucí organizační složky města Městský klub
Sokolovna Zdeňka Freivaldová, vedoucí organizační složky města Krajkářská škola
Miroslava Šustrová a pracovnice organizační složky města Krajkářská škola Jana
Langová,
b) smlouvu o výpůjčce se společností VAMBEKON, s.r.o., Na Struhách 536, 517 54
Vamberk, IČ: 60112981, jejíž předmětem je výpůjčka osobního automobilu CITROËN
BERLINGO KOMBI městu Vamberk ve dnech 26.04.2019 a 27.04.2019 a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
Termín: 25.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
20) Schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. SAP 16010-051118, CTN
Vamberk (RK), sloup u MŠ, VPIC, spočívající v uložení nového podzemního vedení
komunikační sítě – telefonního kabelu a skříňky rozvaděče do pozemku p. č. parc. č. 1812/3
v k. ú. Vamberk, ve vlastnictví města Vamberk za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 500 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 30.04.2019
Zodpovídá: Zuzana Rousková
21) Schválila zřízení věcného břemene podle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017777/SOBS VB/03, spočívající v uložení
nového podzemního kabelového vedení NN do pozemku p. č. 675/1 a p. č. 6203 v k. ú.
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Merklovice, ve vlastnictví města Vamberk za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 10.000 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 30.04.2019
Zodpovídá: Zuzana Rousková
22) Rozhodla o aktualizaci územní studie „Územní studie plochy Brd2 – Bačinka“, schválené
pro využití plochy přestavby označené Brd2 (funkční využití plochy bydlení čistého –
rodinné domy), vymezené Územním plánem Vamberk, vydaném dne 22.07.2009
s účinností od 10.08.2009, měněném změnou č. 1, která nabyla účinností dne 27.12.2013
a změnou č. 3, která nabyla účinnosti dne 29.04.2019, tj. studie zpracované Ing. arch.
Tomášem Haronem, schválené úřadem územního plánování, odborem výstavby a
životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou dne 07.11.2017. Aktualizace
bude spočívat v umístění klasických individuálních rodinných domů v Zóně C, namísto
rodinných dvojdomů. Důvodem je nezájem o stavbu rodinných dvojdomů.
23) Schválila podání žádosti o podporu do grantového programu společnosti ŠKODA AUTO
pro rok 2019 na projekt „Mobilní dopravní hřiště Vamberk“ dle přílohy.
Termín: 30.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
24) Projednala a schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřenou dne 12.11.2018 na akci
„Oprava komunikace Peklo - Zákopanka“ se společností STRABAG, a. s., Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, kterým se mění rozsah díla resp. zvyšuje rozpočet
o 116.233,37 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem dodatku.
Termín: 30.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
25) Projednala a schválila cenovou nabídku od společnosti STRABAG, a. s., Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 na akci „Peklo – Zákopanka, oprava stání pro
kontejnery“ za cenu 8.537,50 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem objednávky.
Termín: 30.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
26) Projednala a schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřenou dne 27.10.2017 se společností
DI PROJEKT, s. r. o., Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice, IČ: 1873687 na předmět díla
„Zpracovatel projektové dokumentace stavby: Revitalizace obytné skupiny Jiráskova Vamberk
– komunikace“, kterým se původní předmět díla (projektová dokumentace) rozdělí na dvě
samostatné části, z důvodu nutnosti zřízení přeložky elektrického vedení VN společnosti ČEZ
Distribuce a.s., kdy stanovení podmínek této přeložky leží na straně třetí osoby a pověřila starostu
podpisem dodatku.
Termín: 03.05.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
27) Schválila Smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce včetně
podmínek pro poskytování pečovatelských služeb občanům jiných obcí:
a) s obcí Lhoty u Potštejna, č. p. 34, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 22275042,
b) s obcí Rybná nad Zdobnicí, č. p. 150, 517 55 Rybná nad Zdobnicí, IČ: 00275328,
a pověřila starosta podpisem smluv.
Termín: 03.05.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
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28) Projednala a schválila cenovou nabídku od Ing. Pavla Pawerová, Jamné nad Orlicí 226, IČ:
64252078 na projekční práce:
a) ZŠ Komenského č. p. 95 – dílny za cenu 28.000 Kč – projektová dokumentace pro
stavební povolení, za cenu 22.000 Kč – projektová dokumentace pro provedení stavby
(řešení bezbariérovosti),
b) zateplení bytového domu Jůnova č. p. 37 za cenu 40.000 Kč – projektová dokumentace
pro stavební povolení, za cenu 23.000 Kč – projektová dokumentace pro provedení
stavby, za cenu 45.000 Kč – posudek k dotacím, v případě žádosti o dotaci,
a pověřila starostu podpisem objednávky.
Termín: 03.05.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
29) Schválila, dle svých kompetencí vyhrazeným zákonem o obcích, poskytnutí dotace na rok
2019 ve výši 20.000 Kč panu Janu Valentovi, nar. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na zřízení odpočinkového zálivu – Helouska a zároveň schvaluje
veřejnoprávní smlouvu na schválenou dotaci.
Termín: 03.05.2019
Zodpovídá: Eva Bezděková
30) Schválila:
a) výpověď smlouvy o dílo ze dne 17.10.2008 se společností EKOPART, s. r. o., Tyršova
305, 517 54 Vamberk, IČ: 64788687, jejímž předmětem je závazek zhotovitele
dodržovat všechny povinnosti objednatele (města Vamberk) podle „Smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení“ ze dne 24.09.2008 vztahující se k provozování místa
zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi objednatelem a společností ASEKOL,
s. r. o.
b) Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a. s.,
Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ: 27373231, jejímž předmětem je
zajišťování zpětného odběru elektrozařízení a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 30.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
31) Schválila:
a) výpověď smlouvy o dílo ze dne 17.10.2008 se společností EKOPART, s. r. o., Tyršova
305, 517 54 Vamberk, IČ: 64788687, jejímž předmětem je závazek zhotovitele
dodržovat všechny povinnosti objednatele (města Vamberk) podle „Dohody č.
O/2008/363 o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů
pocházejících z domácností“ ze dne 10.10.2008 vztahující se k provozování místa
zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi objednatelem a společností Ekolamp, s.
r.o.
b) Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp se
společností EKOLAMP s. r. o., I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČ: 27248801,
jejímž předmětem je zajišťování zpětného odběru příslušných elektrozařízení a
oddělený sběr elektroodpadů a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 30.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
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32) Schválila:
a) výpověď smlouvy o dílo ze dne 17.10.2008 se společností EKOPART, s. r. o., Tyršova
305, 517 54 Vamberk, IČ: 64788687, jejímž předmětem je závazek zhotovitele
dodržovat všechny povinnosti objednatele (města Vamberk) podle „Smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení“ ze dne 24.09.2008 vztahující se k provozování místa
zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi objednatelem a společností
ELEKTROWIN, a. s.
b) na základě Smlouvy o umístění kontejnerů uzavřené se společností ELEKTROWIN, a.
s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 272757843 doplnění oznámení o převedení
povinností zpětného odběru ze strany obce na třetí osobu resp. provozovatele sběrného
místa odpadů.
Termín: 30.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
33) Schválila registrační formulář místa zpětného odběru podle zákona č. 185/2001 Sb.
k zajištění zpětného odběru použitých přenosných baterií a akumulátorů se společností
Ecobat s. r. o., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, IČ: 26725967.
Termín: 30.04.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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