Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 2. září 2019
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů

č. 926
Rada města schvaluje změnu svého usnesení č. 853 ze dne 05.08.2019 takto:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 50 o
výměře 123 m2, jehož součástí je budova čp. 35 – stavba občanského vybavení v
katastrálním území Kozlov u České Třebové, za kupní cenu minimálně ve výši stanovenou
znaleckým posudkem č. 21/14/2019, vypracovaným Ing. M. K., tj. 290.000,- Kč. Náklady
spojené s převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí, uhradí kupující.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 927
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku ppč. 188 v
katastrálním území Skuhrov u České Třebové, ze dne 28.02.2003, uzavřené mezi městem
Česká Třebová, jako pronajímatelem a R. D. jako nájemcem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 928
Rada města souhlasí s doplněním stávajícího kabelového vedení NN v rámci stavby
„Česká Třebová, Parník, parcela 581/14 – knn“ na pozemcích ve vlastnictví města Česká
Třebová, a to ppč. 794/1, ppč. 794/3 a ppč. 583/2 v katastrálním území Parník, dle žádosti
společnosti BETA CZ Česká Třebová s.r.o., se sídlem Pod Březinou 637, Česká Třebová,
ze dne 23.08.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 929
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-2018927/VB/1 Česká Třebová, Parník, parcela 581/14knn, na pozemcích ve vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 794/1, ppč. 794/3 a
ppč. 583/2 v katastrálním území Parník, mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29
035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, jako budoucím oprávněným a městem
Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 930
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku
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ppč. 194/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová o výměře cca 9 m2 dle žádosti J. K.
ze dne 17.06.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 931
Rada města souhlasí s udělením výjimky z odstupové vzdálenosti 2 m od hranice pozemku
města ppč. 3443/1, v katastrálním území Česká Třebová, na hodnotu 0,6 m od navrhované
garáže na pozemku ppč. 2771/1 ve vlastnictví J. C., v katastrálním území Česká Třebová,
dle žádosti odboru výstavby městského úřadu Česká Třebová, ze dne 01.08.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 932
Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území
Pardubického kraje v období 01.06.2019 do 30.09.2019 a úhradě nákladů s tím spojených“
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 933
Rada města souhlasí s dočasnou úpravou části pozemku ppč. 3384/15 za účelem zajištění
dopravní obslužnosti po dobu stavební akce „Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká
Třebová“ dle žádosti společnosti M-SILNICE a.s., IČ 42196868, se sídlem Husova 1697,
Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice - oblastní závod STŘED, Udánky 106, 571 01 Moravská
Třebová. Podmínkou souhlasu je uvedení pozemku do původního stavu včetně
ohumusování dotčené zelené plochy a osetí travním semenem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 934
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „IV-12-2014981/VB/3,
Česká Třebová 583/5, p. Č. – nová OM“ na pozemcích města Česká Třebová
ppč. 582/14 a ppč. 3513/2 v katastrálním území Česká Třebová a na pozemku města Česká
Třebová ppč. 1314 v katastrálním území Parník, mezi městem Česká Třebová, jako
povinným z věcného břemene, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako oprávněným z věcného
břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 935
Rada města Česká Třebová souhlasí s pokračováním stavebního řízení, vedeného pod
spis. zn. MUCT/30748/2018/VYS/JMK/STP/16 na stavbu „oprava pavlačí mezi čp. 2100
a výtahem čp. 1400, Masarykova ul. Česká Třebová“, dle upravené projektové
dokumentace označené datem 10/2018 (úprava z 08/2019), kterou vypracovala firma
PROJEKCE DAN, Šumperk, Ing. J. D.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 936
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 18.051 Kč pobočnému
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Parník, IČ 47499931, Husova 519, 560 02
Česká Třebová za účelem úhrady nákladů na spotřebovanou elektrickou energii a vodu
v budově čp. 519 v Husově ulici v České Třebové a uzavření smlouvy dle přiloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 937
Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku ppč. 3168/6 o výměře 311 m2 v
katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, od 01.11.2019, s výpovědní
lhůtou 6 měsíců, za účelem užívání zahrady, za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 938
Rada města bere na vědomí podkladový materiál k privatizaci zbytkového bytového
fondu města Česká Třebová a ukládá odboru majetku:
1. dopracovat dotazník na podmínky bytového domu „jezevčík“,
2. v podkladovém materiálu rozvést otázku stanovení kupní ceny.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 939
Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 1785/2 v katastrálním území
a obci Česká Třebová dle žádosti R. D. ze dne 08.07.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 940
Rada města schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 29.03.2013
uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a společností DIMATEX
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CS, spol. s r. o., IČ 43224245, se sídlem Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, jako
nájemcem za účelem umístění 7 kusů kontejnerů na pozemcích města Česká Třebová
ppč. 3779, ppč. 1812/6, ppč. 1851/1 a stpč. 528 vše v katastrálním území Česká Třebová,
ppč. 678/1 a ppč. 753/16 oba v katastrálním území Parník a na pozemku ppč. 675/12 v
katastrálním území Lhotka u České Třebové za cenu 1.500 Kč + DPH v zákonné výši za
1 kontejner.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 941
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku
označeného jako stpč. 1812/14, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti čp. 2062, a
dále pozemků ppč. 3650/4, ppč. 3657/4, ppč. 3659/9, ppč. 3659/14 vše v katastrálním území
Česká Třebová, a uzavření darovací smlouvy mezi městem Česká Třebová, jako
obdarovaným, a Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125,
532 11 Pardubice, jako dárcem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 942
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit jeho usnesení č. 160 ze dne 12.12.2016.
Citace usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemků ppč. 1530/4, ppč. 530/5,
ppč. 1530/6 a ppč. 1530/7, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, o celkové výměře
cca 2.500 m2, dle návrhu, za cenu min. 150 Kč/m2. 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 za 150 Kč/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.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 943
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OSV/19/20568 o poskytnutí
účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mezi Pardubickým krajem
(poskytovatelem) a Městem Česká Třebová (příjemcem), v textu dle předloženého
návrhu. Dotace je určena na pokrytí běžných nákladů souvisejících s poskytováním
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služby týdenního stacionáře pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Česká Třebová
v celkové výši Kč 1 550.000,-.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 944
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OSV/19/20555 o poskytnutí
účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mezi Pardubickým krajem
(poskytovatelem) a Městem Česká Třebová (příjemcem), v textu dle předloženého
návrhu. Dotace je určena na pokrytí běžných nákladů souvisejících s poskytováním
služby domov pro seniory pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Česká Třebová v
celkové výši Kč 12 713 000,-.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 945
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové
organizace – Sociální služby Česká Třebová, ul. Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová,
IČ 70933341, a vydat její úplné znění v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 946
Rada města schvaluje platový výměr paní Jarmily Holcové, ředitelky Základní umělecké
školy Česká Třebová, IČ 72085355, se sídlem Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová, s
účinností od 01.08.2019.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 947
Rada města souhlasí se zařazením ředitelek mateřských škol zřizovaných městem Česká
Třebová do 11. platové třídy v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízením
vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů a stanovuje jim plat dle přílohy k usnesení, s účinností od 01.09.2019.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková

5

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 2. září 2019
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů

č. 948
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací
Sociální služby Česká Třebová, se sídlem Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová, IČ 709
33 341, zastoupenou JUDr. Magdalénou Peterkovou, Ph.D., ředitelkou, jako půjčitelem a
Městem Česká Třebová, se sídlem Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78
653, jako výpůjčitelem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 949
Rada města schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o stanovení individuálních cen
uzavřené dne 29.8.2016 mezi Městem Česká Třebová a Komerční bankou, a.s. se sídlem
Na příkopě 33 čp. 969, Praha 1, IČO 45317054 , v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 950
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 2 v r. 2019 ve
výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 951
Rada města navrhuje program jednání Zastupitelstva města Česká Třebová, které se
uskuteční v pondělí 16. září 2019 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
č. 952
Rada Města schvaluje uzavření dohody mezi Městem Česká Třebová a JUDr. Jaroslavou
Vodičkovou, se sídlem Rožmitál pod Třemšínem, Sadoňská 152, IČ 865 93 315, za účelem
zabezpečení přípravy dohodnutého počtu – jednoho strážníka Městské policie Česká
Třebová v krátkodobém kurzu, který bude probíhat od 24.10.2019 do 30.10.2019,
zaměřeném na obnovu platnosti osvědčení strážníka za dohodnutou cenu 7.825,-Kč za
jednoho strážníka, bez DPH, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Vencl
č. 953
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
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(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odvolává pana Bc. Víta Přívratského z
funkce člena KOMISE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ke dni 02.09.2019.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 954
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jmenuje paní Ing. Marii Kubrtovou do
funkce členky KOMISE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA, s účinností od 03.09.2019.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 955
Rada města schvaluje uzavření „Hospodářské smlouvy č. 5/2019 o závodním stravování
zaměstnanců“ mezi městem Česká Třebová a Základní školou Česká Třebová,
Habrmanova ulice, Habrmanova 1500, 560 02 Česká Třebová, IČO 708 82 380,
zastoupené ředitelem Mgr. Tomášem Starým, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 956
Rada města souhlasí s vyhlášením „Výzvy k předložení nabídky na spolupráci při vydání
Ročenky Českotřebovsko pro období roku 2020, 2021 a 2022“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 957
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 21.08.2019 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Přístavba přístřešků skautské klubovny Farská 113, Česká Třebová“
a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem Koncept s.r.o., Dittrichova 337/9, 120 00
Praha 2, IČ 080 04 871, za celkovou cenu ve výši 470.637,97 Kč včetně DPH, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 958
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši
1.000.000,- Kč z rozpočtu města Česká Třebová pro rok 2019 na odstranění následků
požáru bytového domu čp. 177 a 178, Lhotka, Česká Třebová a uzavření smluvního
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vztahu mezi Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002
78 653, jako dárcem a Stavebním bytovým družstvem Česká Třebová, Lidická 240, 560
02 Česká Třebová, IČ 000 46 213, jako obdarovaným, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 959
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši
100.000,- Kč z rozpočtu města Česká Třebová pro rok 2019 na odstranění následků
požáru bytového domu čp. 177 a 178, Lhotka, Česká Třebová a uzavření smluvního
vztahu mezi Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová,
IČ 002 78 653, jako dárcem a Stavebním bytovým družstvem Česká Třebová, Lidická 240,
560 02 Česká Třebová, IČ 000 46 213, jako obdarovaným, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 960
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 „Obnova 12 kusů oken ve spojovacím krčku mezi budovami
gymnázia a ZUŠ na Tyršově nám“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem
Ing. Hanou Markovou, Ústecká 680, 560 02 Česká Třebová, IČ 744 54 293, za nejvýše
přípustnou cenu ve výši 249.744,- Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 961
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace povinného spolupodílu a uzavření smluvního vztahu mezi Městem Česká Třebová, Staré
náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako poskytovatelem a
Římskokatolickou farností - děkanstvím Česká Třebová, Klácelova 1, 560 02 Česká
Třebová, IČ 444 691 44, jako příjemcem ve výši 60.000,- Kč, poskytované v rámci
Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu schodiště u kostela sv. Jakuba Většího v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 962
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace a
uzavření smluvního vztahu mezi Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká
Třebová, IČ 002 78 653, jako poskytovatelem a Římskokatolickou farností - děkanstvím
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Česká Třebová, Klácelova 1, Česká Třebová 560 02, IČ 444 691 44, jako příjemcem, ve
výši 130.000,- Kč na obnovu schodiště u kostela sv. Jakuba Většího v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 963
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod finanční dotace z
Ministerstva kultury ČR a uzavření smluvního vztahu mezi Městem Česká Třebová,
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako poskytovatelem a
Římskokatolickou farností - děkanstvím Česká Třebová, Klácelova 1, 560 02 Česká
Třebová, IČ 444 691 44, jako příjemcem ve výši 285.000,- Kč, poskytované v rámci
Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu schodiště u kostela sv. Jakuba Většího, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 964
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prohlásit, že zajistí příspěvek Města Česká
Třebová ve výši 1.200.000,- Kč na realizaci neinvestiční akce „Obnova kostela sv. Jakuba
Většího“ Římskokatolické farnosti - děkanství Česká Třebová z rozpočtu města pro rok
2020 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 965
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadávací dokumentaci a uveřejnění
výzvy uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Přestavba regulace kotlů ZŠ Nádražní, Česká Třebová v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 966
Rada města v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017, čl. XII, odst. 1) schvaluje přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávky a služby - zpracování projektové dokumentace
„Regionální centrum pro nakládání s odpady Česká Třebová“ včetně zpracování a podání
žádosti o poskytnutí podpory z „Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“
126. Výzvy a uzavření smluvního vztahu se zpracovatelem ASHPA oběhová hospodářství,
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s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, IČ 044 55 967, za nejvýše přípustnou cenu
ve výši 635.250,- Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl

Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 2. září 2019
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