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

39. zasedání Rady města Vamberk, konané dne 18. března 2020
USNESENÍ
Rada města Vamberk se na svém 39. zasedání dne 18. března 2020 usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č. 38.
2) Projednala a schválila zápis z jednání grantové komise ze dne 17.02. a 02.03.2020.
3) Schválila, dle svých kompetencí vyhrazeným zákonem o obcích, poskytnutí dotací na rok
2020 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám dle přílohy a zároveň schvaluje
veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.
Termín: 15.04.2020
Zodpovídá: Eva Bezděková
4) Schválila prominutí nájemného ve výši 1.201 Kč od 01.03.2020 do 31.03.2020 paní Jarmile
Daňsové za provozovnu kosmetiky v Domě služeb čp. 260 v Tyršově ulici z důvodu
zhoršení podmínek v důsledku vyklízení objektu.
Termín: 01.04.2020
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
5) Schválila pronájem garáže v hasičské zbrojnici čp. 36 v Jůnově ulici ve Vamberku nájemci
společnosti DZS RYCHNOVSKO, s.r.o., Mírové náměstí 88, 517 21 Týniště nad Orlicí,
IČO: 27548309 na dobu neurčitou od 01.04.2020 za nájemné podle „Kritérií“ 8.400 Kč za
rok, které bude zvyšováno každý rok o míru inflace za předchozí rok, účel nájmu garážování
sanitního vozu.
Termín: 01.04.2020
Zodpovídá: Ing. Eva Forejtková
6) Schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu č. IE-122005719/VB/25, Vamberk, Janáčkova ul. – rekonstrukce NN, spočívající v uložení
kabelového vedení NN do pozemku p.č. 473/6, 1776/4, 1785/2, 1785/3, 1785/4, 1785/5,
1797/4, 1804/2, 38/2, 50/1, 1756/8, 1757, 1761/1, 1842/4, 1842/7, 1842/7, 1842/8, 1863/1 a
st. 119 v k. ú. Vamberk, ve vlastnictví města Vamberk za jednorázovou náhradu ve výši
12.800 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Termín: 01.04.2020
Zodpovídá: Zuzana Rousková
7) Vzala na vědomí oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu
Záměl.
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8) Schválila Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 112.500 Kč z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 20KPG05-0007 na realizaci projektu „Prezentace tradice
krajkářství na Vamberecku“ v rámci podpory kulturních aktivit a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
Termín: 01.04.2020
Zodpovídá: Mgr. Jan Rejzl
9) Projednala žádost Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o stanovisko k revizi
názvosloví autobusových zastávek a nesouhlasila s některými novými návrhy a navrhla
pozměňovací návrhy dle přílohy, které budou zaslány k novému projednání krajskému
úřadu.
Termín: 20.03.2020
Zodpovídá: Ing. Martina Jusková

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města

2

