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25. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 4. září 2019
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 25. zasedání dne 4. září 2019 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 24.
2) Schválila plán zasedání rady města a jednání zastupitelstva města v roce 2020.
3) Vzala na vědomí žádost paní Marie Frydrychové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.
xxxxxxxxxx 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 Marie
Frydrychové a veřejnoprávní smlouvy se Sociálními službami města Rychnov nad Kněžnou,
o. p. s. a pověřila starostu podpisem smluv.
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková, Eva Bezděková
4) Vzala na vědomí žádost pana Jaroslava Frydrycha, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.
xxxxxxxxxx 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 pana Jaroslava Frydrycha a
veřejnoprávní smlouvy se Sociálními službami města Rychnov nad Kněžnou, o. p. s. a
pověřila starostu podpisem smluv.
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková, Eva Bezděková
5) Schválila Partnerskou smlouvu o spolupráci při udržitelnosti výstupů projektu „Výsadba
interakčních prvků IP1 a IP5 v k. ú. Merklovice“ a Partnerskou smlouvu o vzájemné
spolupráci při přípravě a realizaci a údržbě tohoto projektu:
a) se spolkem Merklovický okrašlovací spolek, Merklovice 90, 517 54 Vamberk, IČ:
04640756,
b) s pobočným spolkem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Merklovice, Merklovice 90,
517 54 Vamberk, IČ: 67438946,
c) s příspěvkovou organizací Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou,
Komenského 95, 517 54 Vamberk, IČ: 70156611,
a pověřila starostu podpisem smluv.
Termín: 18.09.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
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6) Schválila Smlouvu o umožnění realizace opatření na pozemcích cizích vlastníků pro projekt
„Výsadba interakčních prvků IP1 a IP5 v k. ú. Merklovice“:
a) s panem Janem Filipem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
b) s panem Nikolou Němcem a panem Tadeášem Němcem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
c) s panem Karlem Zbořilem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
a pověřila starostu podpisem smluv.
Termín: 18.09.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
7) Neschválila žádost TJ Baník Vamberk, z. s., Jůnova 63, 517 54 Vamberk, IČ: 48615633 o
povolení pokácení 13 stromů ve sportovním areálu „V Lukách“, které jsou umístěny na
pozemku města.
8) Schválila plnou moc pro Ing. arch. Zdeňka Falátka, nar. xxxxxxxx, se sídlem Sportovní 686,
Hradec Králové 9, ke všem úkonům souvisejícími se správním řízením ke stavebnímu
povolení na stavbu „Stavební úpravy č. p. 77, Peklo, spojené se změnou užívání na knihovnu
a byty“.
9) Projednala a schválila cenovou nabídku od Ing. Pavly Pawerové, Jamné nad Orlicí 226, IČ:
64252078 na zhotovení projektových dokumentací pro stavební povolení a provádění stavby
včetně projednání, rozpočtů a výkazů výměr:
a) DDM Jugoslávská, Vamberk – zahrnutí všech změn do projektu za cenu 195.000 Kč,
b) statické vyhodnocení sledovaných prasklin na objektu DDM, jeslí a MŠ Vamberk v ulici
Jugoslávská č. p. 751, na st. p. č. 1014/2 v k. ú. Vamberk včetně navrhovaných opatření
za cenu 45.000 Kč,
c) změna užívání objektu na Mateřskou školu Vamberk v ulici Tyršova č. p. 260, na st. p. č.
1355, v k. ú. Vamberk za cenu 235.000 Kč,
a pověřila starostu podpisem objednávek.
Termín: 18.09.2019
Zodpovídá: Zuzana Rousková
10) Projednala stížnost na opakované rušení nočního klidu v provozovně „Jungle bar“ a uložila
starostovi města projednat věc s nájemcem.
Termín: 18.09.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
11) Schválila cenovou nabídku společnosti REGIO, projektový ateliér, s.r.o., Hořická 50,
500 02 Hradec Králové, IČ: 26002337 na přípravnou fázi pro zpracování Změny č. 4
Územního plánu Vamberk za cenu 60.000 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem
objednávky.
Termín: 18.09.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
12) Schválila výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vamberk
– Stavební úpravy kotelny VJEZDY“.
Termín: 18.09.2019
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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