Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 19. srpna 2019
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů

č. 880
Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 368/1 o výměře 26 m2 v katastrálním
území Česká Třebová, na dobu neurčitou, od 01.09.2019, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za
účelem užívání stávajícího bezbariérového přístupu k zadní části domu čp. 306, za
nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a
MUDr. H. H. jako nájemcem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 881
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků v katastrálním
území Svinná u České Třebové, a to z majetku města Česká Třebová pozemku nově
označeného jako ppč. 577/19 o výměře 106 m2 za pozemek nově označený jako ppč. 83/3
o výměře 110 m2, ze společného jmění manželů L. a J. a dále schválit celý text směnné
smlouvy, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 882
Rada města souhlasí s uložením kanalizační a vodovodní přípojky do pozemků ve
vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 531/1 a ppč. 558/24 v k.ú. Parník a ppč. 744/1
v k.ú. Lhotka u České Třebové v rámci stavby „vodovodní a kanalizační přípojka na
poz. č. 531/17“, dle žádosti společnosti BETA CZ Česká Třebová s.r.o., se sídlem Sadová
938, Česká Třebová, ze dne 06.08.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 883
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 741/10 o
výměře 4060 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 100
Kč/m2, tj. celkem 406.000 Kč, od Ing. J. F. a dále schválit celý text kupní smlouvy.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 884
Rada města schvaluje oslovení vlastníků pozemků v lokalitách určených územním plánem
města k zastavění rodinnými domy dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 885
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu (pachtu) pozemku
ze dne 10.12.2012, uzavřené se Zemědělsko-obchodním družstvem Žichlínek, Žichlínek
čp. 200, IČO 00131768, kterým se s účinností od 17.05.2019 ponižuje předmět pachtu o
ppč. 6974 v katastrálním území Opatov v Čechách a snižuje pachtovné dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 886
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemků v
katastrálním území a obci Česká Třebová, a to části pozemku ppč. 505/4, označené dle
geometrického plánu č. 4353-432/2019 jako ppč. 505/4, o výměře 434 m2, ve vlastnictví
města Česká Třebová za část pozemku stpč. 2898, označenou dle téhož geometrického
plánu jako ppč. 3936, o výměře 60 m2, ve vlastnictví V. Č.
Rozdíl výměr bude doplacen městu Česká Třebová ve výši 150 Kč/m 2, to činí při rozdílu
výměr 374 m2 celkem 56.100,- Kč, a to po podpisu smlouvy, před podáním návrhu na
vklad. Náklady spojené se směnou, tj. náklady na zhotovení geometrického plánu a
náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí
smluvní strany rovným dílem.
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 a
majetkové narovnání místních komunikací.
Dále rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit celý text směnné smlouvy dle
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 887
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit ponechání stavební parcely č. 245 v
katastrálním území Parník, jejíž součástí je budova čp. 205, v Ústecké ulici v majetku
města Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 888
Rada města schvaluje převod dlouhodobého majetku do správy k hospodaření
příspěvkové organizaci města Sociální služby Česká Třebová, IČ 709 33 341, se sídlem
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Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová, v celkové pořizovací ceně 145.935,- Kč, dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 889
Rada města doporučuje schválit zastupitelstvu města záměr směny pozemků z majetku
Lesů České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec
Králové, a to ppč. 86, ppč. 87/1, ppč. 87/2, ppč. 89, ppč. 140/1 a ppč. 142, vše v katastrálním
území Svinná u České Třebové za pozemky města v katastrálním Skuhrov u České
Třebové, a to ppč. 259/6 a dále ppč. 587/2, ppč. 587/3, ppč. 589/1, ppč. 589/2, ppč. 600/11,
ppč. 600/12, ppč. 600/14 a dále ppč. 874/8, ppč. 874/9, ppč. 879/4, ppč. 882/2, ppč. 882/3,
ppč. 883/2, ppč. 887/1, ppč. 891/2, ppč. 891/3, ppč. 2082, ppč. 2149, ppč. 2183 a ppč. 2314.
Nemovitosti budou směňovány v hodnotách dle znaleckých posudků s přihlédnutím k
nákladům, které účastníci vynaložili na jejich přípravu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 890
Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 9 na Masarykově ulici v
čp. 1104 v České Třebové s panem P. P. dohodou ke dni 31.08.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 891
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 32 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové s paní Z. Ř. na dobu určitou od 01.09.2019 do
31.08.2020 za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 892
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 80 o velikosti 1+1 v domě
zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové s panem M. P. na dobu
určitou, na 3 měsíce, od 01.09.2019 do 30.11.2019, za měsíční nájemné 51,95 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 893
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit jeho usnesení č. 13 ze dne 05.03.2018:
Citace textu usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o splácení dluhu mezi Městem Česká Třebová a paní
M. Z. v textu dle předloženého návrhu.“
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 894
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dohodu o splácení dluhu mezi
Městem Česká Třebová a M. Z., zastoupenou kolizním opatrovníkem Mgr. M. H. v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 895
Rada města schvaluje, že v případě bezúplatného převodu nemovitých věcí (pozemků
označených jako stpč. 1812/14, jehož součástí je stavba čp. 2062, ppč. 3650/4, ppč. 3657/7,
ppč. 3659/9, a ppč. 3659/14, vše v katastrálním území Česká Třebová), do majetku města,
umožní město Česká Třebová Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole
Ústí nad Orlicí, IČ 70844755, se sídlem Lázeňská 206, 562 01 Ústí nad Orlicí, bezúplatně
užívat prostory v I. a II. nadzemním podlaží pro potřebu třídy základní školy praktické,
v rozsahu stávajícím, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 896
Rada města schvaluje vypovězení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 03.03.2014
mezi městem Česká Třebová jako pronajímatelem a J. P., jejímž předmětem je pronájem
části ppč. 686/156 v katastrálním území Parník, a to k 31.08.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 897
Rada města na základě Protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze
dne 05.08.2019 a s přihlédnutím k zákonu č.134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, vylučuje účastníka č. 1 Velkoobchod ŠAS, s.r.o., Pod
Školkou 60, 257 68 Dolní Kralovice, IČ 266 87 119, z další účasti v zadávacím řízení na
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veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Čistící a hygienické prostředky pro
Sociální služby Česká Třebová“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 898
Rada města na základě Protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze
dne 05.08.2019 a s přihlédnutím k zákonu č.134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, vylučuje účastníka č. 2 ALTER, s.r.o., Vavákova 963, 500
03 Hradec Králové, IČ 474 73 266, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávku „Čistící a hygienické prostředky pro Sociální služby Česká
Třebová“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 899
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 05.08.2019 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Čisticí a hygienické prostředky pro Sociální služby, Česká Třebová“ a
uzavření smluvního vztahu s dodavatelem ATEA trading, s.r.o., Dukelských hrdinů 26,
170 00 Praha 7, IČ 267 49 246, za nabídkovou cenu ve výši 364.748,97 Kč včetně DPH, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 900
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Singletrack Glacensis nástupní místo Peklák, Česká Třebová“ a schvaluje změnu termínů plnění předmětu díla
dle čl. III Doba plnění, odst. 3.3, písm. a), b) v souladu s odst. 3.4 a uzavření smluvního
vztahu formou Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo čj. MUCT/18451/2019/RMI/MHK/SML/44
s dodavatelem PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 901
Rada města bere na vědomí informaci o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na
stavební práce „Singletrack Glacensis - nástupní místo Peklák Česká Třebová“ - 1/3
parkoviště mezi svazkem obcí Region Orlicko - Třebovsko, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad
Orlicí, IČ 709 39 659 jako objednatelem a společností PROFISTAV Litomyšl, a.s.,
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Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741, jako dodavatelem, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 902
Rada města bere na vědomí informaci o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na
stavební práce „Singletrack Glacensis - Singletracky Peklák Česká Třebová“ mezi
svazkem obcí Region Orlicko - Třebovsko, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 709
39 659, jako objednatelem a společností JDR.CZ s.r.o., Bří Hubálků 161, 560 02 Česká
Třebová, IČ 288 13 111 jako dodavatelem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 903
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 26.06.2019 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Dodávka masa a masných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
2019 - 2020“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE
s.r.o., Dolní Sloupnice 134, 565 53 Sloupnice, IČ 609 15 901, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 904
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 26.06.2019 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Dodávka mléčných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2019 2020“ 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, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 905
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 26.06.2019 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Dodávka mražených potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2019 -
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2020“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem EXVER FOOD, spol. s r.o., Lihovar
173, 533 44 Staré Ždánice, IČ 252 76 352, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 906
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 26.06.2019 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Dodávka potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2019 - 2020“ a
uzavření smluvního vztahu s dodavatelem CBA NUGET s.r.o., Průmyslová 3062/5, 787
01 Šumperk, IČ 277 85 360, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 907
Rada města zrušuje za použití zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, § 127 odst. 1, zadávací řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Zastřešení rampy jídelny Základní školy Česká Třebová,
Habrmanova ulice“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 908
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadávací podmínky a uveřejnění výzvy
pro uchazeče k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Čelní
nakladač s příslušenstvím pro traktor Zetor Major 80“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 909
Rada města bere na vědomí logomanuál projektu Singletrack Glacensis včetně využití
městského znaku jako motivu pro regionální varianty v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 910
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01. 04. 2017 přímé zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Zpevnění části parkových cest cestní sítě v parku Javorka,
Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem Jindřich Dvořák, Třebovice

7

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 19. srpna 2019
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů

52, PSČ 561 24, IČ 111 29 344, za nabídkovou cenu ve výši 297 549 Kč včetně DPH, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 911
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1. 4. 2017 rozeslání výzvy a zadávacích podmínek
pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a služby „DPS –
Revitalizace venkovních prostor v České Třebové – plocha B“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 912
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o provádění předběžné náhradní péče o týrané
zvíře se společností CANIS CENTRUM, s.r.o., IČ 274 89 621, se sídlem Dobrovského 601,
563 01 Lanškroun, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 913
Rada města souhlasí s podáním projektového záměru „Knihovna pro Nádražku“, který
podává ředitel Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice do Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad
Orlicí a Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 914
Rada města schvaluje přijetí věcného daru v hodnotě 9.680 Kč pro Základní školu Česká
Třebová, Ústecká ulice, Ústecká 160, Parník, 560 02 Česká Třebová, IČ 70883335, dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 915
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a paní P. K.

8

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 19. srpna 2019
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů

za účelem podpory přípravy a účasti na Mistrovství světa v hokejbale, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 916
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 15.867 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a panem Zdeňkem
Neterdou, příjemcem, IČ 42916577, adresa podnikání Farská 833, 560 02 Česká Třebová,
za účelem podpory realizace kulturní akce „PPP 2019 – pohodový pátek potřetí“, v textu
dle předloženého návrhu. Dotace se poskytuje jako podpora malého rozsahu v režimu de
minimis.
Zodpovídá: Ing Hudečeková
č. 917
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 11.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a paní Renatou
Sodomkovou, příjemcem, IČ 06938078, adresa podnikání Hlavní 102/73, Lačnov, 568 02
Svitavy, za účelem podpory koncertu kapely Veselá trojka v rámci akce „Sjezd rodáků
Kozlova“, v textu dle předloženého návrhu. Dotace se poskytuje jako podpora malého
rozsahu v režimu de minimis.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 918
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. U Javorky z pozemku
ppč. 2771/1 v k.ú. Česká Třebová (dle situace) podle žádosti J. C.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 919
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Zapského z pozemku
ppč. 1503/2 v k.ú. Česká Třebová (dle situace) podle žádosti J. P.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 920
Rada města v souladu s ustanovením § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím znaku města Česká Třebová na
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dárkových propagačních předmětech. Souhlas se vydává pro paní Gabrielu Dostálkovou,
se sídlem Prokopova 317, 560 02 Česká Třebová, IČO 039 72 429.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 921
Rada města v souladu s ustanovením § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím znaku města Česká Třebová za
účelem propagace města na sportovních akcích pořádaných AMS – Lubomír Vašina.
Souhlas se vydává pro pana Lubomíra Vašinu, se sídlem Komenského 781, 560 02 Česká
Třebová, IČO 612 09 805.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 922
Rada města v souladu s ustanovením § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím znaku města Česká Třebová za
účelem propagace města na dresech týmu mužů Volejbalového klubu Česká Třebová.
Souhlas se vydává pro „Volejbalový klub Česká Třebová“, se sídlem Komenského 781,
560 02 Česká Třebová, IČO 698 36 515.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 923
Rada města v souladu s ustanovením § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím znaku města Česká Třebová za
účelem propagace města na dresech oddílu volejbalu. Souhlas se vydává pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Česká Třebová II, se sídlem Komenského 781, 560 02 Česká Třebová,
IČO 751 58 248.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 924
Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stanovit
neuvolněným členům zastupitelstva, kteří provádějí veřejné občanské obřady (zejména
vítání občánků a jubilejní svatby). Odměna je poskytována podle počtu obřadů v daném
měsíci částkou 200 Kč za obřad (maximálně 500 Kč za den), a to i v případě souběhu
veřejných občanských obřadů a přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do
manželství, nejvýše však částkou 2.000 Kč nad maximální výši odměny poskytované za
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měsíc za výkon jimi zastávané funkce podle zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/20017
Sb., s účinností od 01.10.2019.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 925
Rada města Česká Třebová schvaluje uzavření dohody o spolupráci a propagaci se
společností D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, se sídlem Vyskočilova 1481/4,
Michle, 140 00 Praha 4, IČ 034 50 872, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Peterková

Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 19. srpna 2019
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