Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 7. října 2019
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 1020
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 1851/1,
označené dle geometrického plánu č. 4365-515/2019 jako ppč. 1851/3 o výměře 27 m2 v
obci a katastrálním území Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, tj. celkem
za 4.050 Kč M. V. 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 150,- Kč/m2 odpovídá prodeji obdobných pozemků
města v minulosti, jejím cílem je podpořit rozvoj bydlení v návaznosti na již vlastněné
nemovitosti.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1021
Rada města souhlasí se zřízením oplocení mezi pozemky ppč. 1534/10 a 1569/4 v
katastrálním území a obci Třebovice, dle žádosti společnosti Eko Bi, s.r.o., Semanínská
2050, Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1022
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ12-2000704/VB/01, Česká Třebová, KORADO, a.s. – přeložka, knn na pozemcích ve
vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 3466/2 a 3466/6 v katastrálním území a obci
Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako povinným z věcného břemene a
společností investora ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1023
Rada města schvaluje pronájem 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, mezi městem
Česká Třebová, jako pronajímatelem a E. U. a J. V.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1024
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu pozemků stpč. 4069/2
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a ppč. 3358/56 v katastrálním území a obci Česká Třebová, ze dne 19.05.2003, uzavřené
mezi městem Česká Třebová, jako nájemcem a spoluvlastníky v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1025
Rada města souhlasí s uložením podzemního kabelového vedení NN (rozšíření distribuční
sítě) v rámci stavby „Česká Třebová, 2442/6, rekreace, zem. kNN“ na pozemcích ve
vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 3584/2 a ppč. 3458/1 v katastrálním území a
obci Česká Třebová, dle žádosti GTT a.s., Horňátecká 1772/19, Praha 8, ze dne
04.02.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1026
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-2017490/SOBS VB/2 Česká Třebová, 2442/6, rekreace,
zem. kNN, na pozemcích pp. 3584/2 a ppč. 3458/1 v katastrálním území a obci Česká
Třebová, ve vlastnictví města Česká Třebová, mezi společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ 247 29 035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, jako oprávněným a městem
Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1027
Rada města souhlasí s uložením podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby
„Česká Třebová, Husova – rekonstrukce, knn – aktualizace PD“ na pozemcích ve
vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 757, ppč. 753/15, ppč. 753/16, ppč. 54/4 a
ppč. 54/5 v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti
Montprojekt, a.s., se sídlem Arnošta z Pardubice 2082, 531 17 Pardubice, ze dne
27.09.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1028
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IE-12-2006611/VB/64, Česká Třebová, Husova –
rekonstrukce, knn – aktualizace PD, na pozemcích ve vlastnictví města Česká Třebová, a
to to ppč. 757, ppč. 753/15, ppč. 753/16, ppč. 54/4 a ppč. 54/5 v katastrálním území Parník,
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obci 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 povinným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1029
Rada města souhlasí se stavbou „Přístavba rekreačního objektu ev. č. 636 na pozemku
ppč. 690/15 v k.ú. Česká Třebová“ na pozemcích ve vlastnictví města Česká Třebová, a to
ppč. 690/15 a stpč. 4150 v obci a katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti Z. B. ze
dne 30.09.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1030
Rada města souhlasí s uložením kanalizačního potrubí do pozemku ve vlastnictví města
Česká Třebová, a to ppč. 240/2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Parník, v rámci
stavby „Novostavba RD na ppč. 268/3 a ppč. 268/23 v k.ú. Parník“, dle žádosti J. S. ze dne
01.10.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1031
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit jeho usnesení č. 157 ze dne 06.11.2017
Citace usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemku stpč. 146 o výměře 218 m2 v katastrálním
území a obci Česká Třebová, ve vlastnictví města Česká Třebová za část pozemku ppč. 468/1 o
výměře 759 m2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová, ve
vlastnictví P. N.
Náklady spojené se směnou, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí, uhradí smluvní strany rovným dílem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1032
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku
stpč. 146 dle zákresu v katastrálním území a obci Česká Třebová, ve vlastnictví města
Česká Třebová, za pozemky nově označené geometrickým plánem č. 716-296/2019 jako
ppč. 468/1 o výměře 896 m2 a ppč. 468/12 o výměře 14 m2 v obci Česká Třebová,
katastrálním území Lhotka u České Třebové, ve vlastnictví P. N. Náklady spojené se
směnou, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, uhradí smluvní strany rovným dílem. Před převodem budou na pozemku
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stpč. 146 ošetřeny inženýrské sítě a bude-li součástí převodu inventarizovaná veřejná
zeleň, zaváže se nabyvatel k jejímu zachování.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1033
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 29.03.2013
uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a společností DIMATEX
CS, spol. s r. o., IČ 43224245, se sídlem Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, jako
nájemcem, za účelem umístění 5 kusů kontejnerů na pozemcích města Česká Třebová
ppč. 3779, ppč. 1812/6, ppč. 1851/1 a stpč. 528 vše v katastrálním území Česká Třebová a
ppč. 678/1 v katastrálním území Parník za cenu 1.500 Kč + DPH v zákonné výši za 1
kontejner, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1034
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 41/4 o výměře 4 m2 v
katastrálním území Česká Třebová za účelem umístění (stávajícího) reklamního zařízení
za cenu 3.000 Kč/rok + DPH v zákonné výši, na dobu neurčitou od 01.01.2020, s výpovědní
lhůtou 6 měsíců.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1035
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 2915/2 o výměře 4 m 2 v
katastrálním území Česká Třebová za účelem umístění (stávajícího) reklamního zařízení
za cenu 3.000 Kč/rok + DPH v zákonné výši, na dobu neurčitou od 01.01.2020, s výpovědní
lhůtou 6 měsíců.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1036
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pachtu nebytových prostor
krematoria a pozemků ze dne 02.04.2019 uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako
propachtovatelem, a společností Eko Bi s.r.o., IČ 64827500, se sídlem Semanínská 2050,
560 02 Česká Třebová, jako pachtýřem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1037
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pachtu kremační linky ze dne
02.04.2019 uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako propachtovatelem, a společností
Eko Bi s.r.o., IČ 64827500, se sídlem Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, jako
pachtýřem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1038
Rada města bere na vědomí ceníky pohřební služby a krematoria, rakví a květinové
vazby, stanovené společností Eko Bi s.r.o. IČ 64827500, se sídlem Semanínská 2050,
560 02 Česká Třebová, platné od 01.10.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1039
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-122016962/VB/01, Česká Třebová, 615/2, D., nové OM na pozemku města Česká Třebová
ppč. 614 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
č. 1040
Rada města schvaluje udělení výjimky z článku 2.2 Pravidel rady města č. 1 pro
pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová Bc. M. B. a umožňuje mu účastnit se
dražeb městských bytů od I. kola pouze v případě, že se do dražby městského bytu
nepřihlásí řádný žadatel.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1041
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v čp. 2085 na Semanínské
ulici v České Třebové s panem J. P. od 01.10.2019. Pan P. byt vyklidí a předá správci
městského bytového fondu, společnosti TEZA s. r. o. nejpozději do 11.10.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1042
Rada města schvaluje vyrozumění k žádosti M. B. ve věci přechodu nájmu bytu v textu
dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1043
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo
OKSCR/19/25067 mezi Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,
IČ 708 92 822, jako poskytovatelem a Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02
Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako příjemcem z Programu podpory kultury a památkové
péče v Pardubickém kraji na rok 2019, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1044
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prohlásit, že souhlasí s podáním žádosti o
dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Podprogramu 133D 531
Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ v rámci výzvy V6 Sport,
investice 2020 pro ÚSC na investiční projekt „Šatny a tribuna atletického stadionu Na
Skalce, Česká Třebová“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1045
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prohlásit, že souhlasí se závazkem k
financování investičního projektu „Šatny a tribuna atletického stadionu Na Skalce, Česká
Třebová“ s předpokládanými investičními náklady ve výši 47.849.000,- Kč včetně DPH z
rozpočtu města pro rok 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1046
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 3908110103 o poskytnutí dotace na úhradu
nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti mezi Městem Česká Třebová,
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653 jako příjemcem a Státním fondem
rozvoje bydlení, Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ 708 56 788, jako
poskytovatelem na investiční projekt „Park s hřištěm sídliště Trávník v České Třebové“,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 1047
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 „Park s hřištěm sídliště Trávník v České Třebové“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1048
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 „Park s hřištěm sídliště Trávník v České
Třebové“, ve složení:
člen: Ing. Dalibor Zelený
náhradník: Ladislav Vraspír ml.
Stanislav Dufek
Lubomír Vašina ml.
Petr Havlena
Miroslav Seďa ml.
Aleš Kobulej
Ing. Petr Skopal
Martin Mašek
Petr Gregar
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1049
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017, čl. XII, odst. 1) přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava objektu hasičské zbrojnice ve
Svinné“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194,
560 02 Česká Třebová, IČ 256 18 516 za nejvýše přípustnou cenu ve výši 244.876,- Kč
včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1050
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 „Adventní osvětlení staré i nové radnice č.p. 77 a č.p. 78 v České Třebové“ v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 1051
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 kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 03.10.2019 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Stará
Lhotka v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem ELEKTRO
ŠUDOMA, s.r.o. IČ 274 97 046, Svojanov 146, 569 73 Svojanov za nejvýše přípustnou
cenu ve výši 1.260.734,- Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1052
Rada města souhlasí s přerušením provozu školní družiny Základní školy Česká Třebová,
Habrmanova ulice v době podzimních prázdnin ve dnech 29.10.2019 a 30.10.2019, dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1053
Rada města Česká Třebová souhlasí s uzavřením odloučeného pracoviště Mateřské školy
Česká Třebová, Vinohrady na adrese Náměstí 17. listopadu 2062 v období vyhlášených
prázdnin ve školním roce 2019/2020, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1054
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a FK Česká Třebová,
z.s., příjemcem, IČ 15030679, se sídlem Pod Jelenicí 597, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným panem Jaroslavem Sejkorou, předsedou, za účelem zakoupení ochranných
sítí za třemi fotbalovými brankami, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1055
Rada města schvaluje změnu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací
města dle zákona č.250/2000 Sb. v r. 2019 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
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č. 1056
Rada města stanoví pro uzavírání manželství v roce 2020 tyto soboty, a to v době od 08:00
do 14:00 hodin:
11.01., 22.02., 07.03., 21.03., 04.04., 25.04., 16.05., 30.05., 06.06., 27.06., 11.07., 25.07.,
08.08., 22.08., 05.09., 19.09., 10.10., 24.10., 07.11., 21.11., 12.12.
Uzavírání manželství v uvedených termínech nepodléhá správnímu poplatku.
Uzavření manželství mimo stanovené dny a dobu podléhají správnímu poplatku podle
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1057
Rada města v souladu s článkem 1. odst. 4 Jednacího a organizačního řádu redakční rady
periodika Českotřebovské noviny jmenuje s účinností od 08.10.2019 členem redakční
rady pana Jiřího Holého.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 1058
Rada města Česká Třebová schvaluje uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu se
společností Conel Automation s.r.o., IČ: 498 10 685, se sídlem Hradecká 131/45, Třebeš,
500 11 Hradec Králové, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Vencl
č. 1059
Město Česká Třebová si na základě podpory občanů a podnikatelské veřejnosti z města a
regionu přeje přímé připojení na dálnici D35 na exitu Litomyšl sever a nesouhlasí s tím,
že byl z původního plánu vypuštěn, ačkoliv je součástí schváleného řízení EIA.
Zodpovídá: Ing. Zelený
č. 1060
Rada města navrhuje program jednání Zastupitelstva města Česká Třebová, které se
uskuteční v pondělí 21. října 2019 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
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Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 7. října 2019
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