Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 31. července 2017
Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona
č. 101/2012, o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

č. 730
Rada města souhlasí se uložením inženýrských sítí - přípojky plynu na pozemku ve
vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 3107/34 v obci a katastrálním území Česká
Třebová, pro stavební záměr „Plynofikace RD čp. 1577, ul. Rösslerova, Česká Třebová“,
dle žádosti L. R. ze dne 07.07.2017.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 731
Rada města bere na vědomí oznámení o č. IE-12-2006401/OZ/80 ze dne 20.06.2017 o
umístění elektrického zařízení rozvodu elektřiny, název akce „Č. Třebová – Opatov –
rekonstrukce VN 2258“ na pozemcích města Česká Třebová, a to ppč. 3467/2, 1873/2,
1834/16, 1834/6, 1814/2 a 1808/2, vše v obci a katastrálním území Česká Třebová, dle
žádosti ze dne 26.06.2017.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 732
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 769/29 v obci
Česká Třebová, katastrálním území Parník, od V. R. a spoluvlastníků, za kupní cenu ve
výši 50 Kč/m2, tj. 12.200,- Kč. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 733
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků v
katastrálním území Parník, a to pozemku stpč. 546 o výměře 682 m2 ve vlastnictví města
Česká Třebová za pozemky ppč. 430/27 o výměře 296 m2 a ppč. 430/12 o výměře 304 m2
(celková výměra 600 m2) ve vlastnictví K. S. Za rozdíl ve výměrách směňovaných
pozemků nebude město Česká Třebová požadovat finanční náhradu. Náklady spojené se
směnou, tj. na kolek k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, uhradí smluvní strany
rovným dílem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 734
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu částí pozemků ppč. 1040/6 a
ppč. 1039/4 o výměře 100 m2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu
určitou od 26.07.2017 do 31.10.2017, za cenu 20,- Kč/m2/rok, tj. celkem za 532,- Kč, za
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účelem mezidepónie zeminy, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a
Ing. V. C. jako nájemcem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 735
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit jeho usnesení č. 4 ze dne 15.02.2016.
Citace usnesení ZM č. 4 ze dne 15.02.2016:
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 3370 o výměře 3 m2, v katastrálním
území a obci Česká Třebová, za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem za 450,- Kč, do podílového
spoluvlastnictví, a to ½ pozemku do společného jmění manželů Ing. J. a Z. U. a ½ pozemku do
společného jmění manželů Ing. F. a L.P. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na kolek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující.“
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 736
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku stpč. 3370 o
výměře 3 m2, v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 150,- Kč/m2, tj.
celkem za 450,- Kč, do podílového spoluvlastnictví, a to ½ pozemku do společného jmění
manželů Ing. J. a Z. U. a ½ pozemku do vlastnictví L. P. Náklady spojené s převodem, tj.
náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí
kupující.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 737
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „VTL Česká
Třebová – změna koncepce-RS, číslo stavby: 28311“ na pozemcích města Česká Třebová
ppč. 441/6, ppč. 744/2, vše v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká
Třebová a dále na ppč. 531/3, ppč. 555/5, ppč. 556/1, ppč. 558/1, ppč. 558/39, ppč. 580/1,
ppč. 580/16, ppč. 580/17, ppč. 580/28, ppč. 805/2, ppč. 811/2, vše v katastrálním území
Parník a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako povinným z věcného
břemene a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 738
Rada města souhlasí se stavbou „16010-040216_RVDSL1734_C_E_CETR3776CETR1HR_MET“ na pozemku města Česká Třebová ppč. 3425/1 v katastrálním území
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a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti Ing. Mojmíra Šplíchala, elektroinženýrské
služby, IČ 72919701, Tykačova 1495, Česká Třebová, ze dne 19.06.2017.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 739
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro
stavbu „16010-040216_RVDSL1734_C_E_CETR3776-CETR1HR_MET“ na pozemku
města Česká Třebová ppč. 3425/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi
městem Česká Třebová, jako budoucím obtíženým z věcného břemene a společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00 Praha 3, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, v textu dle
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 740
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Provozní areál
Techplast“ na pozemku města Česká Třebová, a to ppč. 3437/18 v katastrálním území a
obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová a společností Josef Škrkoň –
Techplast, a.s., IČ 259 45 017, se sídlem Rybník 13/P, Česká Třebová, v textu dle
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 741
Rada města zrušuje své usnesení č. 605 ze dne 12.06.2017.
Citace usnesení:
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „Rekonstrukce
silnice III/31512 Česká Třebová – průtah“ na pozemcích města Česká Třebová ppč. 430,
3391/1, 3563/12, 672/19, 3563/13, 3560, 3390/16, 509/1, 3379/7, 3367/1, 24/6, 3379/6,
3379/4, 7, 3912, 6, 3379/5, 3377/10, 3426, 3387/4, 3377/5, 3370/1, 3370/8, 3744, 3370/4,
3376/2, 3376/3, 3431/15. 3380/3 a 3388/2, vše v obci a katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako vlastníkem nemovitostí a Pardubických krajem, jako
stavebníkem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 742
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „Rekonstrukce
silnice III/31512 Česká Třebová – průtah“ na pozemcích města Česká Třebová ppč. 430,
3391/1, 3563/12, 672/19, 3563/13, 3560, 3390/16, 509/1, 3379/7, 3367/1, 24/6, 3379/6,
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3379/4, 7, 3912, 6, 3379/5, 3377/10, 3426, 3387/4, 3377/5, 3370/1, 3370/8, 3744, 3376/2,
3376/3, 3431/15. 3380/3 a 3388/2, vše v obci a katastrálním území Česká Třebová, mezi
městem Česká Třebová, jako vlastníkem nemovitostí a Pardubických krajem, jako
stavebníkem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 743
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Reko
MS Česká Třebová – propoj RS, číslo stavby: 7700073032“ na pozemcích města Česká
Třebová ppč. 441/6, ppč. 744/2, vše v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci
Česká Třebová a dále na ppč. 531/3, ppč. 558/21, ppč. 580/14, ppč. 580/15, ppč. 580/17,
vše v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová
jako povinným z věcného břemene a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, v
textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 744
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 67 o velikosti 1+1 v čp. 1400
na Masarykově ulici v České Třebové s paní D. T. na dobu určitou, po dobu
rekonstrukce bytu č. 69, od 01.08.2017 za měsíční nájemné 48 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 745
Rada města schvaluje prohlášení ve věci vlastnictví pozemních komunikací na
pozemcích ppč. 842/95, ppč. 842/96 a ppč. 1077/21, vše v katastrálním území a obci
Česká Třebová, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem
státu pro Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov,
130 00 Praha 3, dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 746
Rada města schvaluje prohlášení ve věci vlastnictví pozemních komunikací na
pozemcích ppč. 430/10, 430/17, 430/26, 430/20, 430/21, 773/3, 775/4, 268/19, 769/10,
769/11, 769/12, 769/20, 279/4, 279/6, 279/7, 280/108, 280/201, vše v katastrálním území
Parník a obci Česká Třebová, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s
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majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 747
Rada města schvaluje prohlášení ve věci vlastnictví pozemní komunikace na pozemku
ppč. 143/2 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové a obci Česká Třebová, ve
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu pro Státní
pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3,
dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 748
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v čp. 2085 na
Semanínské ulici v České Třebové s paní M. D. od 01.09.2017.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 749
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části stpč. 62 v
katastrálním území a obci Česká Třebová, o výměře cca 10 m2, zastavěné přístavbou
krytého venkovního schodiště k domu čp. 8, za cenu 150,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.
Náklady spojené s převodem, tj. náklady na zhotovení geometrického plánu a náklady
na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí
kupující. Kupní cena ve výši 150,- Kč/m2 odpovídá prodeji obdobných pozemků města v
minulosti, jejím cílem je podpořit rozvoj bydlení v návaznosti na již vlastněné
nemovitosti.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 750
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr jakéhokoliv dalšího
prodeje stpč. 62 v katastrálním území a obci Česká Třebová ve smyslu žádosti pana L.
L. ze dne 19.04.2017.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 751
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku
ppč. 55/59 v katastrálním území a obci Česká Třebová, o výměře cca 30 m2, za cenu
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150,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na
zhotovení geometrického plánu a náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující. Výše kupní ceny je v tomto případě
odůvodněna předchozí cenovou praxí města, zátěží převáděného pozemku sítí
elektronických komunikací a jejím cílem je podpořit rozvoj bydlení ve městě.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 752
Rada
města
bere
na
vědomí
stížnost
evidovanou
pod
č.j
MUCT/14008/2017/KAT/VPA/STZO/7 a schvaluje odpověď stěžovateli v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 753
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 přímé zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Výměna podlahových krytin MŠ U Koupaliště,
Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem p. Tomášem Hájkem,
Hýblova 286, 560 02 Česká Třebová, IČ 656 79 385, za nabídkovou cenu ve výši
288.161,50 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 754
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadávací podmínky a rozeslání výzvy
uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Čisticí
a hygienické prostředky pro Sociální služby Česká Třebová“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 755
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27.07.2017 zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávku „Dodávka masa a masných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká
Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem Bidfood Czech Republic s.r.o.,
V růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 282 34 642, za nabídkovou cenu
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ve výši 1.090.825,72 Kč včetně DPH za předpokládanou roční dodávku, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 756
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19.07.2017 zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávku „Dodávka mléčných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká
Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem Bidfood Czech Republic s.r.o.,
V růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 282 34 642, za nabídkovou cenu
ve výši 434.711,25 Kč včetně DPH za předpokládanou roční dodávku, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 757
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19.07.2017 zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávku „Dodávka mražených potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká
Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem POLAR TRADING s.r.o.,
U Cihelny 1074, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČ 261 31 285, za nabídkovou cenu
ve výši 564.324,55 Kč včetně DPH za předpokládanou roční dodávku, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 758
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19.07.2017 zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávku „Dodávka potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová“ a
uzavření smluvního vztahu s dodavatelem CBA NUGET s.r.o., Průmyslová 3062/5,
787 01 Šumperk, IČ 277 85 360, za nabídkovou cenu ve výši 634.244,87 Kč vč. DPH za
předpokládanou roční dodávku, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 759
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 přímé zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce - zpracování projektové dokumentace „Projektová
dokumentace Zateplení MŠ Habrmanova, Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu
s dodavatelem DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČ 276 42 411,
za nejvýše přípustnou cenu ve výši 301.290,- Kč včetně DPH, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 760
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 přímé zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Výměna kotlů v budově 1. stupně Základní školy
Česká Třebová, Nádražní ulice“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem p. Josefem
Fingrálem, Svinná 41, 560 02 Česká Třebová, IČ 444 62 999, za nejvýše přípustnou cenu
ve výši 256.115,72 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 761
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 přímé zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Boulderová stěna v Základní škole Česká Třebová,
Habrmanova ulice“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem MAKAK climbing
s.r.o., Liberecká 480/104, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 273 16 173, za nejvýše
přípustnou cenu ve výši 253.047,- Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 762
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 přímé zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Výměna oken v budově Rodinného centra Rosa“ a
uzavření smluvního vztahu s dodavatelem pí. Dianou Houdovou, Na Okrajích 156,
530 02 Spojil, IČ 750 61 198, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 279.753,- Kč včetně
DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 31. července 2017
Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona
č. 101/2012, o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

č. 763
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o posouzení a
hodnocení nabídek ze dne 27.07.2017 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Oprava střechy budovy 2. stupně Základní školy Česká Třebová,
Ústecká ulice“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem SAFETY-STAV MB s.r.o.,
Kašperská 965/2, 104 00 Praha 10, IČ 042 00 985, za celkovou cenu ve výši 2.364.026,08
Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 764
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 přímé zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Havarijní oprava propustku Skuhrov“ a uzavření
smluvního vztahu s dodavatelem RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká
Třebová, IČ 259 18 516, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 259.406,- Kč včetně DPH, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 765
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 přímé zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Výroba ocelové podpůrné konstrukce“ a uzavření
smluvního vztahu s dodavatelem DRUMEL a CO s.r.o., Moravská 2193, 560 02 Česká
Třebová, IČ 252 67 442, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 281.688,- Kč včetně DPH, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 766
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek,
posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 20.07.2017 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Oprava parkoviště u KPB“ a uzavření smluvního
vztahu s dodavatelem HELP, silnice - železnice s.r.o., Moravská 537, 537 03 Ústí nad
Orlicí, IČ 274 97 976, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 386.980,06 Kč včetně DPH, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 31. července 2017
Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona
č. 101/2012, o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

č. 767
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Centrální retenční nádrž
Borek“ a schvaluje změnu rozsahu plnění předmětu díla, změnu termínu plnění
předmětu díla, změnu ceny plnění předmětu díla a uzavření smluvního vztahu formou
Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. MUCT/6781/2017/RMI/PKR/SML/13 ze dne
07.04.2017 s dodavatelem ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové,
IČ 260 03 236, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 768
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31.07.2017 zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Zřízení MŠ v budově ZŠ Praktická, Česká Třebová“ a
uzavření smluvního vztahu s dodavatelem DS INTEX s.r.o., U Dvora 118, 560 02 Česká
Třebová, IČ 274 98 492, za celkovou cenu ve výši 853.220,86 Kč včetně DPH, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 769
Rada města na základě žádosti evidované pod čj.: MUCT/16509/2017/DOP/THK/3420 v
souladu s Pravidly pro vydávání povolení ke stání v zóně zákazu stání na pozemních
komunikacích označených dopravní značkou IP 25a „zóna s dopravním omezením“ s
dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Neplatí pro držitele povolení MěÚ“ uděluje
žadateli výjimku z těchto pravidel a souhlasí s vydáním povolení ke stání na pozemní
komunikaci, ulice Brožíkova, označené výše uvedenou dopravní značkou IP 25a, pro
vozidlo uvedené v žádosti.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 770
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Borová pozemku ppč.
1812/24 v k.ú. Česká Třebová (dle předložené situace) podle žádosti, kterou podala
společnost Pěkný Holding a.s., sídlem V Lipkách 645, 154 00 Praha.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
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Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 31. července 2017
Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona
č. 101/2012, o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

č. 771
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů dle žádosti Mgr. Markéty Jílkové, IČ 66279984, se
sídlem Topolová 1750, 565 01 Choceň, na akci „Piknik v Javorce“. Výjimka se uděluje
na veřejné prostranství parku Javorka dne 26.08.2017 od 13:00 hod. do 20:00 hod. dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 772
Rada města schvaluje podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad
Orlicí sp. zn. 14 C/2015 – 87.
Zodpovídá: Mgr. Honl
Schválil:
Dobromil Keprt
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Jaroslav Z e d n í k
starosta města
vz. Ing. Jaromíra Žáčková
místostarostka

V České Třebové dne 31. července 2017
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