Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 9. září 2019
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 967
Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení mandátní smlouvy a smlouvy o výkonu
funkce odborného lesního hospodáře uzavřené dne 06.09.2017 mezi městem Česká
Třebová, jako mandantem a vlastníkem pozemků určených k plnění funkce lesa, a
Vratislavem Pecháčkem, IČ 61215147 s místem podnikání Svinná 10, 560 02 Česká
Třebová, jako mandatářem a odborným lesním hospodářem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 968
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
Ing. Pavlem Havranem, IČO 0670881, s místem podnikání 570 01, Strakov 98, v textu dle
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 969
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2001292/VB/1 Česká Třebová, Na Křibě, 1505/40 – knn
na pozemku města ppč. 1507/20 v katastrálním území Česká Třebová, mezi městem Česká
Třebová, jako budoucím povinným, a společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako budoucím
oprávněným, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 970
Rada města schvaluje upozornění pro vlastníky inženýrských sítí na pozemcích v majetku
města Česká Třebová dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 971
Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemků nebo jejich částí ppč. 42/8, ppč. 736/6,
ppč. 736/13 a ppč. 736/14 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká
Třebová, za účelem sečení trávy, a to od 01.11.2019, za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok, s
výpovědní lhůtou 6 měsíců.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 972
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-2019075/VB/1a ze dne 23.07.2019, s názvem Česká
Třebová, Kubelkova, 672/6 – knn, nn, na pozemcích ppč. 807/3, ppč. 807/7 a ppč. 807/8 v
katastrálním území Parník, ve vlastnictví města Česká Třebová, 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 budoucím povinným z věcného
břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 973
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje nemovitých věcí,
které mají povahu inženýrské sítě ve smyslu ustanovení § 509 občanského zákoníku, a to
8 kusů chrániček o průměru 110 mm a 4 kusů chrániček o průměru 160 mm postavených
na pozemkových parc. č. 55/1, 66/2, 1893, 3373/4, 3373/11, 3373/15, 3412/1, 3412/8,
3412/10, 3412/13, 3412/36, 3412/37, 3412/40, 3412/42, 3412/46, 3466/6, vše v katastrálním
území a obci Česká Třebová, dle specifikace v příloze, za kupní cenu 480.078 Kč + DPH v
zákonné sazbě.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 974
Rada města bere na vědomí informaci o provedení výměny oken severovýchodní fasády
objektu Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice a schvaluje uzavření „Dohody
řešící vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací
realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže“, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 975
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Stavební úpravy
krematoria v České Třebové“ a schvaluje změnu rozsahu plnění předmětu díla a změnu
ceny plnění předmětu díla a uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo čj. MUCT/19647/2019/RMI/MHK/SML/53 ze dne 12.07.2019 s dodavatelem
TROCKENBAU-Vereš s.r.o., Lhotka 119, 560 02 Česká Třebová, IČ 062 48 756, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 976
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Rekonstrukce veřejného
osvětlení v úseku od křižovatky s ulicí Litomyšlská po okružní křižovatku u KORADA“
a schvaluje změnu rozsahu plnění předmětu díla a změnu ceny plnění předmětu díla a
uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
MUCT/7757/2019/RMI/PKR/SML/8 ze dne 25. 04.2019 s dodavatelem ELTODO
OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ 257 51 018, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 977
Rada města souhlasí s podáním projektového záměru „Rekonstrukce zázemí
multifunkční místnosti (herny, archivní místnost, kancelář)“, který podává ředitelka
Mateřské školy Česká Třebová, Habrmanova 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. 978
Rada města souhlasí s podáním projektového záměru „Chodby na Července“, který
podává ředitel Základní školy Česká Třebová, Habrmanova 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. 979
Rada města souhlasí s podáním projektového záměru „Žákovská kuchyňka“, který
podává ředitel Základní školy Česká Třebová, Habrmanova 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. 980
Rada města Česká Třebová schvaluje rozdělení finančních prostředků z „Veřejné sbírky
na pomoc obyvatelům domu Lhotka č. p. 177 a 178“ jednotlivým obyvatelům domu, a to
dle jimi zvoleného způsobu v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
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č. 981
Rada města doporučuje zastupitelstvu v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovit
odměnu předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva města ve výši 2.500 Kč
měsíčně. Odměna bude stanovena ode dne 01.10.2019. V případě souběhu funkcí
předsedy/předsedkyně komise se souhrnná odměna neposkytuje.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 982
Rada města schvaluje předložený „Statut dopravní komise rady města Česká Třebová“ a
tím také k datu schválení ruší „Pracovní skupinu doprava“ schválenou usnesením rady
města číslo 1039 ze dne 19.11.2018.
Zodpovídá: Ing. Zelený

Schválil:
Mgr. Josef Kopecký
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 9. září 2019
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