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Počet příloh: 0
Sp. zn./skart. zn.: 101.2.2/A/10

24. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 21. srpna 2019
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 24. zasedání dne 21. srpna 2019 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 23.
2) Projednala a schválila zápis z jednání grantové komise ze dne 10.06.2019.
3) Vzala na vědomí Roční hodnocení školy za školní rok 2018/2019, Mateřská škola Vamberk,
Tyršova 280.
4) Projednala a schválila Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2019/2020,
Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280.
5) Projednala a schválila Koncepci rozvoje mateřské školy Vamberk, Tyršova 280.
6) Schválila:
a) ukončení nájemního poměru paní Květoslavy Čepelkové k bytu č. 28 v domě
s pečovatelskou službou dohodou ke dni 30.08.2019,
b) pronájem téhož bytu na dobu určitou od 01.09.2019 do 29.02.2020 panu Jaroslavu
Drobníkovi.
Termín: 31.08.2019
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
7) Schválila zveřejnění záměru prodeje podle přílohy.
Termín: 26.08.2019
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
8) Schválila přijetí práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch města Vamberk –
uložení a údržba zatrubeného merklovického potoka a vstup na pozemky za účelem údržby
na celé nové pozemkové parcely č. 789/48, 789/47, 789/46, 789/45 a v rozsahu podle GP č.
360-80/2018 na stavební parcely č. st. 134, st. 135 a st. 136, vše v k. ú. Merklovice.
Termín: 04.09.2019
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
9) Schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122017062/VB/2 stavby: Vamberk, Jůnova p. č. 1090/35, Malý – kNN pro kabelové vedení
NN uložené v pozemku p. č. 1824/3 v k. ú. Vamberk, ve vlastnictví města Vamberk za
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jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč bez DPH a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
Termín: 04.09.2019
Zodpovídá: Zuzana Rousková
10) Projednala smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2007369/SOBS VB/2 stavby: Vamberk, Kollárova, vývody z TS,
rekonstrukce NN pro kabelové vedení NN uložené na pozemcích p. č. 1771/2, 1851/4,
2334, 1203/2, 1158, 1835/2, 1203/13, 1198/6, 1836/1, 1163/8, 1833/1, 1198/2, 1157/1,
1156, 1826, 1150/4, 1151/1, 1147/8, 1149/1, 1827/2, 1827/1, 1827/3 v k. ú. Vamberk a
požaduje, aby zpracovatel zapracoval vznesené připomínky do projektové dokumentace a
smlouvy.
Termín: 04.09.2019
Zodpovídá: Luděk Luňák, Zuzana Rousková, Dana Vašková
11) Schválila dohodu o umístění stavby č. DoUS/123 pro stavbu: IE-12-2007369 Vamberk,
Kollárova, vývody z TS, rekonstrukce NN do pozemku parc. č. st. 801/1 v k. ú. Vamberk,
v podílovém spoluvlastnictví města Vamberk za účelem umístění nového kabelového
vedení pro nové elektrické připojení domu č. p. 823-824 a pověřila starostu podpisem
dohody.
Termín: 04.09.2019
Zodpovídá: Zuzana Rousková
12) Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.04.2019 na akci „Oprava
komunikace – ulice Kollárova – Bulharská, Vamberk“, se zhotovitelem KONKRET CZ,
spol. s r. o., IČ: 25942352, Tyršova 260, 517 54 Vamberk, kterým se mění rozsah díla a
zvyšuje rozpočet o 79.522 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem dodatku.
Termín: 04.09.2019
Zodpovídá: Luděk Luňák
13) Schválila náhradu škody poškozenému panu Pavlu Knotheovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx ve výši 500 Kč.
Termín: 04.09.2019
Zodpovídá: Eva Bezděková
14) Projednala protokol ze soutěže na dodavatele elektrické energie na rok 2020 pro město
Vamberk a v souladu s ním rozhodla, že smlouva bude uzavřena se společností, která
předložila nejnižší nabídku ve výši 2.386.408 Kč včetně DPH, tj. ČEZ Prodej, s. r. o.,
Duhová 1/425, Praha, IČ 25269682 a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 04.09.2019
Zodpovídá: Ing. Martina Jusková
15) Schválila žádost společnosti EKOPART s.r.o., Tyršova 305, 517 54 Vamberk, IČ:
64788687 o povolení ke zřízení místa zpětného odběru elektrozařízení ve společnosti
EKOPART, s.r.o., v ulici Tyršova ve Vamberku.
16) Souhlasila s podáním dvou žádostí o dotaci IROP (15. výzva MAS Sdružení SPLAV, z.s.)
pro tyto projektové záměry:
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Modernizace učebny chemie včetně zajištění bezbariérovosti ZŠ Vamberk
Celkové předpokládané náklady akce: 2,5 mil. Kč s DPH.
Předpoklad realizace akce: 06-12/2020.
Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce odborné učebny chemie pro 2. stupeň
včetně kabinetu zahrnující stavební úpravy prostor včetně dodávky vybavení a učebních
pomůcek. V neposlední řadě pořízení schodolezu zajišťujícím bezbariérový přístup v
objektu ZŠ.
Rekonstrukce objektu školních dílen ZŠ Vamberk
Celkové předpokládané náklady akce: cca 2,5 mil. Kč s DPH
06/2020 – 12/2020.
Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce objektu školních dílen včetně zateplení
objektu, vestavby bezbariérového WC a rekonstrukce přístupových ploch (chodníku do
objektu).
Rada města schválila podání žádosti o dotaci včetně zajištění předfinancování a
spolufinancování těchto projektových záměrů (projekty jsou financované ex-post).
Povinná udržitelnost projektu je stanovena na 5 let od data finančního ukončení realizace
projektu.
17) Schválila:
a) cenovou nabídku Ing. Yvony Eliášové, Křinice 250, 550 01 Broumov, IČ: 86968823 na
zajištění podkladů ve výši 20.000 Kč bez DPH a podání žádosti o podporu z Operačního
programu životního prostředí ve výši 30.000 Kč bez DPH na akci „Výsadba
interakčních prvků OP1 a IP5 v k. ú. Merklovice“ a pověřila starostu podpisem
objednávky.
b) plnou moc pro Ing. Yvonu Eliášovou, Křinice 250, 550 01 Broumov, IČ: 86968823
k zastupování města ve věcech souvisejících se zajištěním podkladů potřebných
k podání žádosti a k vyplňování, podpisu a podání žádosti o podporu z Operačního
programu životního prostředí pro projekt „Výsadba interakčních prvků IP1 a IP5 v k. ú.
Merklovice“.
Termín: 04.09.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
18) Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.03.2019 se společností KONKRET
CZ, spol. s r. o., Tyršova 260, 517 54 Vamberk, IČ: 259 42 352 na akci „Revitalizace
veřejného prostoru Voříškova – Farská“, kterým se mění rozsah díla a zvyšuje cena o
349.909,35 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem dodatku.
Termín: 04.09.2019
Zodpovídá: Zuzana Rousková
19) Schválila cenovou nabídku společnosti AGRO CS a.s., č. p. 265, 552 03 Říkov, IČ:
64829413 na nákup postřikovače trávníku za cenu 37.000 Kč bez DPH a pověřila starostu
podpisem objednávky.
Termín: 04.09.2019
Zodpovídá: Luděk Luňák

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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