Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 23. září 2019
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 985
Rada města souhlasí se stavbou „Rozšíření vnitřního vodovodu a kanalizace v k.ú. Česká
Třebová, lokalita Na Horách“ přes pozemky ve vlastnictví města Česká Třebová, a to
ppč. 3439/1, ppč. 2841/2, ppč. 2785/25 a ppč. 2884/2, vše v katastrálním území a obci Česká
Třebová, dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 986
Rada města souhlasí s úpravou, a to půdní vestavbou rodinného domu čp. 1279, který
sousedí s pozemkem č. 3578, ve vlastnictví města Česká Třebová, vše v katastrálním území
a obci Česká Třebová, dle žádosti M. Ř.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 987
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-2006563/VB/1, název stavby: Česká
Třebová, Unifikace 35kV, kVN-1.et, na pozemcích města Česká Třebová č. 3042/9,
3038/30, 391/3, 3031/101, 3520/1, 3736/9, 3798/1, 3736/10, 3736/11, 3104/49, 3104/14,
3104/48, 3554, 3165/5, 3165/8, 3165/12, 3210/9, 3180/17, 3228/6, 3204/22, 3204/23, 3431/4,
3431/6, 3431/7, 3431/8, 3431/16, 3431/10, 3431/11, 3431/13, 3427/1, 3427/2, 3431/12, 3312/2,
3312/6, 3312/3, 3312/22, 3309/13, 3309/9, 3429/1, 3354/2, 3354/3, 3165/6, v katastrálním
území a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako budoucím povinným a
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, 405 02 Děčín, jako budoucím oprávněným, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 988
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-2006563/VB/2, název stavby: Česká
Třebová, Unifikace 35kV, kVN-1.et, na pozemcích města Česká Třebová č. 1413, 747/3,
707/14, 721, 800/8, 807/12, 807/1, 1411/41, 800/2, 726/1, 719/3, 707/1, 789/21, 789/18, 751/2,
789/16, 54/4, 54/6, 54/5, 54/3, 789/71, 789/14, 705/10, 759/2, 747/2, 730/1, 818/3, 820/5,
822/8, 822/4, 822/3, 822/17, 822/25, 705/13, 705/2, 1411/18, 1411/1, 1267, 1268, 769/4,
769/17, 756/5, 258/2, 757, 279/6, 280/108, 279/4, 269/11, 769/12, 720, v katastrálním území
Parník a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako budoucím povinným a
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, 405 02 Děčín, jako budoucím oprávněným, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 989
Rada města souhlasí s umístěním sídla Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Podhorka Česká Třebová, IČO 709 60 801, Alešova 1888, 560 02 Česká Třebová v
domě čp. 1111 v ulici Jana Drobného, Česká Třebová, který je ve vlastnictví města.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 990
Rada města souhlasí s umístěním kanalizační přípojky na pozemku města ppč. 3438/2 v
katastrálním území Česká Třebová za účelem napojení novostavby rodinného domu
umístěného na ppč. 2879/4 v katastrálním území Česká Třebová na městkou kanalizaci,
dle žádosti T. A. ze dne 12.09.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 991
Rada města souhlasí s rekonstrukcí stávající vodovodní přípojky na pozemku města
ppč. 3438/2 v katastrálním území Česká Třebová za účelem napojení novostavby
rodinného domu umístěného na ppč. 2879/4 v katastrálním území Česká Třebová na
městský vodovod, dle žádosti T. A. ze dne 12.09.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 992
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu z pozemku ppč. 2879/4 v katastrálním území
Česká Třebová na pozemek města ppč. 3438/2 v katastrálním území Česká Třebová
(místní komunikace ul. Farská), dle žádosti T. A. ze dne 12.09.2019. Rozhodnutí o
povolení sjezdu vydá odboru dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 993
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti „IV-122017438/VB/2, Česká Třebová 2763_8, nové OM, kNN“ na pozemcích města Česká
Třebová ppč. 2763/4 a ppč. 2785/1 oba v katastrálním území Česká Třebová, 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. 994
Rada města schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu části pozemku
ppč. 678/1 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová o výměře 18 m 2, uzavřené
dne 25.11.2014 mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a J. P. za účelem
užívání dočasné stavby – garáže, kterým se prodlouží platnost smlouvy od 01.12.2019 do
30.11.2024.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 995
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 1+3 v čp. 1110 v ulici
Na Trubech v České Třebové s panem M. J. a s paní V. J. oba trvale bytem tamtéž, na
dobu určitou, na 6 měsíců, od 01.10.2019 do 31.03.2020, za měsíční nájemné 51,95 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 996
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 1+2 v čp. 1107 v ulici
Na Trubech v České Třebové s paní R. T. a s panem R. T. oba trvale bytem tamtéž, na
dobu určitou, na 3 měsíce, od 01.10.2019 do 31.12.2019, za měsíční nájemné ve výši 51,95
Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 997
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 pro uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Adventní
osvětlení staré i nové radnice čp. 77 a čp. 78 v České Třebové“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 998
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 12.09.2019 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Přestavba regulace kotlů ZŠ Nádražní, Česká Třebová“ a uzavření
smluvního vztahu s dodavatelem TEZA s. r. o., F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová,
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IČ 620 61 739, za celkovou cenu ve výši 699.997,10 Kč včetně DPH, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 999
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 pro uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Stará Lhotka v České Třebové“,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1000
Rada města pověřuje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017, čl. IV komisi k provedení úkonů podle
Směrnice - otevírání obálek, posouzení kvalifikace a výběr dodavatele na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v místní
části Stará Lhotka v České Třebové“, ve složení:
člen: Ing. Miloslav Cink
Ladislav Vraspír
Petr Gregar
Ing. Petr Skopal
Žaneta Leníčková

náhradník: Petr Havlena
Tomáš Pirkl
Martin Mašek
Aleš Kobulej
Martin Klejch
Zodpovídá: Ing. Švercl

č. 1001
Rada města bere na vědomí informaci o provedení výměny oken v objektu ul. Moravská
čp. 2101, 2102 a 2103, Česká Třebová a schvaluje uzavření „Dohody řešící právní 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. 1002
Rada města schvaluje platový výměr ředitele Základní školy Česká Třebová, Nádražní
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ulice Mgr. Radima Koláře a ředitelky Mateřské školy Česká Třebová, U Stadionu, paní
Ludmily Pechancové, s účinností od 01.10.2019 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1003
Rada města schvaluje přijetí věcného daru v hodnotě 878,46 Kč pro Základní školu Česká
Třebová, Ústecká ulice, Ústecká 160, Parník, 560 02 Česká Třebová, IČ 70883335, dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1004
Rada města souhlasí s podáním projektového záměru „ŠKOLNÍ KNIHOVNA“, který
podává ředitelka Základní školy Česká Třebová, Ústecká 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. 1005
Rada města bere na vědomí předložené informace a souhlasí se zpracováním
dokumentace nutné k podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a
zahájením přípravných prací na realizaci investičního projektu „Přístavba expozice
vozítek OS-KAR a Velorex Městského muzea Česká Třebová“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1006
Rada města jmenuje inventarizační komisi pro pravidelnou inventarizaci sbírkového
fondu Městského muzea Česká Třebová pro rok 2019 v následujícím složení:
Mgr. Jitka Peková – předsedkyně komise,
Hana Harapat – členka komise,
Mgr. Eva Votroubková – členka komise,
Mgr. Lucie Frémundová – členka komise.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 1007
Rada města bere na vědomí Protokol o provedení pravidelné inventarizace sbírkového
fondu Městského muzea Česká Třebová za rok 2018.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1008
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 3.778 Kč a uzavření
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a
Tělovýchovnou jednotou Lokomotiva, z.s. Česká Třebová, příjemcem, IČ 15029824, se
sídlem Husova 22, Parník, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem Čestmírem
Rypkou, předsedou, za účelem podpory realizace sportovních akcí, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1009
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 12.667 Kč a uzavření
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a
Atletickým klubem ISCAREX Česká Třebová, z.s., příjemcem, IČ 49317784, se sídlem
Kozlovská 847, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Ing. Alešem Stránským,
předsedou, za účelem podpory realizace sportovních akcí, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1010
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 3.887 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a Českým
kynologickým svazem ZKO Česká Třebová Podhorka - 143, příjemcem, IČ 49317148, se
sídlem Na Podhorce 467/II, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Mgr. Hanou
Petrovou, předsedkyní, za účelem podpory realizace sportovní akce, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1011
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 4.800 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a Horolezeckým
klubem Česká Třebová, o.s., příjemcem, IČ 22752226, se sídlem Lidická 678, 560 02 Česká
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Třebová, zastoupeným panem Václavem Kovářem, předsedou, za účelem podpory
realizace sportovní akce, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1012
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 12.767 Kč a uzavření
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a Českým
kynologickým svazem ZKO Česká Třebová – Javorka - 648, příjemcem, IČ 70818495, se
sídlem U Starého hřbitova 151, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Ivetou
Skalickou, předsedkyní, za účelem podpory realizace sportovních akcí, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1013
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odvolává pana Petra Baláže z funkce člena
POVODŇOVÉ KOMISE ke dni 23.09.2019 z důvodu ukončení pracovního poměru.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1014
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 pana Petra Vencla do funkce člena
POVODŇOVÉ KOMISE s účinností od 24.09.2019.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1015
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1. 4. 2017 a protokolu o otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19.09.2019 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku a služby „DPS – Revitalizace venkovních prostor v České Třebové – plocha
B“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem Chameleos s.r.o., Doly 41, 538 54 Luže,
IČ 05078075, za celkovou cenu ve výši 481 271,- Kč včetně DPH, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
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č. 1016
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 07.11.2019 do 13.11.2019,
zaměřeném na obnovu platnosti osvědčení strážníků za dohodnutou cenu 6.220,- Kč za
jednoho strážníka, bez DPH, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Vencl
č. 1017
Rada města na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolu o otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek ze dne 10.09.2019 schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Čelní nakladač s příslušenstvím pro traktor Zetor Major 80“ a uzavření
smluvního vztahu s uchazečem Petr Kostka, Nádražní 730/II, 377 01 Jindřichův Hradec,
IČO: 135 00 856, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 200.388 Kč včetně DPH, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1018
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického
kraje na rok 2019, mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11
Pardubice, IČO: 708 92 822, jako poskytovatelem, a městem Česká Třebová, Staré
náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČO: 002 78 653, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1019
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Česká Třebová, se
sídlem Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČO: 002 78 653, jako půjčitelem a SH
ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Parník, se sídlem Husova 519, 560 02 Česká Třebová,
IČO: 474 99 931, zastoupeným Ladislavem Hruškou, starostou SDH, jako vypůjčitelem,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
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Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 23. září 2019
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

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

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 23. září 2019
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