Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 28. srpna 2017
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

č. 807
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku,
označeného jako ppč. 3042/6 v obci a katastrálním území Česká Třebová a dále schválit
uzavření darovací smlouvy, mezi Městem Česká Třebová, jako dárcem, a Pardubickým
krajem, IČ 708 92 822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11, jako
obdarovaným, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 808
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků ppč.
1468/13 a ppč. 1468/14 v obci a katastrálním území Česká Třebová, za kupní cenu 150
Kč/m2. Kupní cena vychází z dosavadní praxe města při prodeji obdobných pozemků
města v minulosti a jejím účelem je zejména dosažení majetkového narovnání v
dohledné době. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 809
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků ppč. 229/2, ppč.
231/2 a části pozemku ppč. 222/3 označené dle návrhu geometrického plánu č. 4183401/2017 Geodézie CINDR s.r.o. jako ppč. 222/9 o výměře 26 m2, vše v obci a
katastrálním území Česká Třebová, za cenu 150 Kč/m2, tj. při celkové výměře 160 m2 za
24 000 Kč, do vlastnictví Mgr. O. M. Kupní cena vychází z dosavadní praxe města při
prodeji obdobných pozemků města v minulosti a jejím účelem je zejména dosažení
majetkového narovnání v dohledné době. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na
geometrický plán a kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, uhradí kupující.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 810
Rada města schvaluje výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová z dubna 2017 a schvaluje přímé zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávku a služby „Odborný lesní hospodář pro lesní hospodářský
celek Městské lesy Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem
Vratislavem Pecháčkem, IČ 612 15 147, místo podnikání: Svinná 10, 560 02 Česká
Třebová, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 811
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků označených dle
geometrického plánu č. 4181-367/2017 jako ppč. 1729/11 o výměře 4 m2, ppč. 3585/29 o
výměře 40 m2 a ppč. 3585/30 o výměře 14 m2, vše v katastrálním území a obci Česká
Třebová, od společnosti KORADO a.s., IČ 25255843, se sídlem Bří Hubálků 869, Česká
Třebová, za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2, tj. celkem 8 700 Kč. Náklady spojené s
převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
uhradí město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 812
Rada města souhlasí s umístěním stavby „Zřízení provozovny a přístavba skladu k RD
čp. 657 Pod Jelenicí, Česká Třebová“ na hranici s pozemkem ve vlastnictví města Česká
Třebová, a to ppč. 710/13 v katastrálním území Parník, dle žádosti L. Š. ze dne
16.08.2017.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 813
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup lesních pozemků s porosty
označených jako ppč. 2860/1, ppč. 2860/2, ppč. 2852/2, poč. 2865/15, ppč. 2865/16, ppč.
2865/17 a ppč. 2867/7 v obci a katastrálním území Česká Třebová, o celkové výměře 12
525 m2, za kupní cenu ve výši 305 470 Kč, od JUDr. F. K. Náklady spojené s převodem,
tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí, město
Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 814
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků ppč. 30/1 a ppč.
30/4 v katastrálním území Svinná u České Třebové za kupní cenu 105 Kč/m2, tj. celkem
61 215 Kč, do podílového spoluvlastnictví L. B. a Bc. K. K. Pozemky budou při prodeji
zatíženy právem zpětné koupě. Pozemek ppč. 30/1 bude před prodejem zatížen věcným
břemenem, právem průchodu a průjezdu po části pozemku ve prospěch pozemku ppč.
30/3 a dále pozemku ppč. 28 a stpč. 9. Výše kupní ceny je v tomto případě odůvodněna
předchozí cenovou praxí města, zátěží kabelového vedení nízkého napětí, zřízením práva
zpětné koupě a zátěží věcným břemenem. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na
kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 815
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – práva průchodu a
průjezdu po části pozemku ppč. 30/1 ve prospěch pozemku ppč. 30/3 a dále pozemků
ppč. 28 a stpč. 9, vše v katastrálním území Svinná u České Třebové, obci Česká Třebová,
v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 816
Rada města zrušuje své usnesení č. 1049 ze dne 21.11.2016.
Citace usnesení:
Rada města bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města akceptovat zveřejnění záměru
prodeje hmotné nemovité věci, vodovodu v ulici Ústecká, a to od 16.11.2016 do 02.12.2016,
dle přílohy.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 817
Rada města zrušuje své usnesení č. 1063 ze dne 28.11.2016.
Citace usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej samostatné hmotné nemovité
věci, vodovodu DN 160 o celkové délce 1173,16 m, na Ústecké ulici v České Třebové,
katastrálním území Parník, za kupní cenu ve výši 7 990 373 Kč, Vodárenské společnosti
Česká Třebová s.r.o., IČ 601 08 818, se sídlem Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 818
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje hmotné nemovité
věci, vodovodu DN 160 o celkové délce 1211 m, na Ústecké ulici v České Třebové, v
katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 7 949 352,24 Kč.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 819
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání mezi Městem
Česká Třebová, jako centrálním zadavatelem a příspěvkovými organizacemi Města,
jako pověřujícími zadavateli, za účelem společné poptávky po dodávkách zemního plynu
pro rok 2018 a další, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 820
Rada města schvaluje provádění nákupu plynu pro Město a jeho příspěvkové
organizace burzovním obchodem na komoditní burze Kladno.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 821
Rada města souhlasí se stavební akcí „Bezdotyková samoobslužná automyčka Česká
Třebová“ na pozemcích ppč. 705/15, ppč. 705/17, ppč. 705/20, stpč. 702 vše v
katastrálním území Parník v obci Česká Třebová, která sousedí s pozemky ppč. 705/11,
ppč. 789/45, ppč. 789/16 a ppč. 789/46 vše v katastrálním území Parník v obci Česká
Třebová ve vlastnictví města, dle žádosti P. N. ze dne 28.07.2017. Tento souhlas se
vydává pro potřeby územního a stavebního řízení.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 822
Rada města souhlasí s uložením NTL plynovodní přípojky do pozemků města Česká
Třebová ppč. 705/11, ppč. 789/45, ppč. 789/16 a ppč. 789/46 vše v katastrálním území
Parník v obci Česká Třebová v rámci stavební akce „Bezdotyková samoobslužná
automyčka Česká Třebová“.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 823
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků ppč.
1696/17, ppč. 1696/18, ppč. 1696/20, ppč. 1696/21, ppč. 1694/8 a ppč. 1696/15 vše v
katastrálním území Česká Třebová za kupní cenu minimálně 150,- Kč za m2. Kupní
cena pozemků 150,- Kč za m2 odpovídá prodeji obdobných pozemků v lokalitě a jejím
cílem je motivovat různé subjekty k podnikatelským aktivitám a zajistit tím nabídku
pracovních příležitostí a v konečném důsledku zastavit úbytek produktivního
obyvatelstva ve městě. Náklady spojené s převodem tj. náklady na případný
geometrický plán a kolek na návrh na vklad do katastru nemovitosti uhradí kupující.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 824
Rada města souhlasí s použitím části pozemku ppč. 2834/1 v katastrálním území Česká
Třebová za účelem rozvoje činnosti volnočasového klubu Rébus podle žádosti Domu dětí
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a mládeže Kamarád, Česká Třebová, se sídlem Česká Třebová, Sadová 1385, PSČ 560
02, IČ: 72085363, ze dne 23.08.2017.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 825
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v čp. 2086 na
Semanínské ulici v České Třebové s panem B. V. od 01.09.2017.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 826
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 47 o velikosti 1+1 v čp. 1400
na Masarykově ulici v České Třebové s paní L. Š. na dobu určitou, na 12 měsíců, od
01.09.2017 do 31.08.2018, za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 827
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 na Masarykově ulici v čp.
1104 v České Třebové s paní M. Š. na dobu neurčitou za měsíční nájemné ve výši 51,95
Kč/m2. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je ukončení nájmu k bytu č. 19 v témže
domě a odevzdání správci bytového fondu, společnosti TEZA s.r.o. Rada města
požaduje složení peněžních prostředků k zajištění nájemného ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného (12.900 Kč) podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 828
Rada města souhlasí s uzavírkou komunikace mezi parkovištěm a klidovou zónou na
Starém náměstí v České Třebové od 22.09.2017 do 24.09.2017 za účelem pořádání
kulturně-společenské akce „Českotřebovské vinobraní“, vše podle žádosti M. P. ze dne
21.08.2017. Tento souhlas slouží pro potřebu vydání Rozhodnutí o zvláštním užívání
komunikace a uzavírce odborem dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 829
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí
individuální finanční dotace mezi Městem Česká Třebová, Staré nám. 78, 560 02 Česká
Třebová, IČ 002 78 653, jako poskytovatelem a Římskokatolickou farností - děkanstvím

5

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 28. srpna 2017
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Česká Třebová, Klácelova 1, 560 02 Česká Třebová, IČ 444 691 44, jako příjemcem, ve
výši 300.000,- Kč určené na obnovu schodiště před kostelem sv. Jakuba Většího, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 830
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace evidenční číslo OKSCR/17/23001 mezi Pardubickým krajem, Komenského nám.
125, 532 11 Pardubice, IČ 708 92 822, jako poskytovatelem a Městem Česká Třebová,
Staré nám. 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako příjemcem, z Programu
podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů
památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2017, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 831
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 15.08.2017 zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávku „Čisticí a hygienické prostředky pro Sociální služby, Česká
Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem ALTER, s.r.o., Vavákova 963,
500 03 Hradec Králové, IČ 474 73 266, za nabídkovou cenu ve výši 149.958,81 Kč včetně
DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 832
Rada města schvaluje v souladu s § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů a Protokolem o jednání zástupců zadavatele se zástupcem
zájemce ze dne 23.08.2017, výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou
zakázku na stavební práce „Dodatečné stavební práce Parkoviště sportovního areálu Na
Skalce s přístupovou komunikací“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem AGILE
spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 150 30 741, za nejvýše
přípustnou cenu ve výši 1.159.999,- Kč bez DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 833
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadávací dokumentaci a rozeslání
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výzvy uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Oprava chodníku a schodiště Na Skalce v České Třebové“, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 834
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace evidenční číslo OKSCR/17/23002 mezi Pardubickým krajem, Komenského nám.
125, 532 11 Pardubice, IČ 708 92 822, jako poskytovatelem a Městem Česká Třebová,
Staré nám. 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako příjemcem, z Programu
podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů
památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2017, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 835
Rada města schvaluje v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci a rozeslání výzvy
uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „Multifunkční
dobrodružná věž Peklák“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 836
Rada města pověřuje v souladu s §42, 44, 122 a dalšími zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů komisi k provedení úkonů
podle zákona - otevírání obálek, posouzení kvalifikace a výběr dodavatele na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce „Multifunkční dobrodružná věž Peklák“, ve
složení:
člen: p. Dobromil Keprt
náhradník: p. Pavel Doubrava
p. Petr Havlena
p. Ladislav Vraspír
p. Zdeněk Řehák
p. Zdeněk Vávra
Ing. Miloš Novák/AT
Ing. Miloslav Ženka/AI
Ing. Tomáš Friš/AI
Ing. Petr Schwarzbach/AI
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 837
Rada města na základě žádosti evidované pod čj.: MUCT/19015/2017/DOP/THK/4474 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“ neuděluje
žadateli výjimku z těchto pravidel a nesouhlasí s vydáním povolení ke stání na pozemní
komunikaci, ulice Komenského, označené výše uvedenou dopravní značkou IP 25a, pro
vozidlo uvedené v žádosti.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 838
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství dle žádosti paní Moniky
Prouzové, místo podnikání Grégrova 135, 560 02 Česká Třebová, IČ 68242191, na akci
„Českotřebovské vinobraní“. Výjimka se uděluje na veřejné prostranství Starého
náměstí a ulic ve směru ze Starého náměstí: ulice Hýblova, Klácelova, Moravská a
Chorinova, ve dnech 22.09.2017 - 23.09.2017 od 08:00 hod. do 24:00 hod. a dne
24.09.2017 od 08:00 hod. do 22:00 hod., dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 839
Rada města Česká Třebová schvaluje uzavření dodatku č. 1 k HS č. 19/2016 ze dne
1.8.2016 o závodním stravování zaměstnanců se Základní školou Česká Třebová,
Habrmanova ulice, se sídlem Habrmanova 1500 , 560 02 Česká Třebová, IČ 708 82 380,
v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová

Schválil:
Dobromil Keprt
místostarosta
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Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 28. srpna 2017
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

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

V České Třebové dne 28. srpna 2017
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