Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 21. října 2019
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 1061
Rada města schvaluje pronájem pozemku ppč. 736/13 v katastrálním území Lhotka u
České Třebové, obci Česká Třebová, za účelem sečení trávy, na dobu neurčitou od
01.11.2019, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok, mezi městem
Česká Třebová, jako pronajímatelem a I. N. jako nájemcem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1062
Rada města schvaluje pronájem pozemku ppč. 736/14 a části pozemku ppč. 42/8 o výměře
89 m2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, za účelem
sečení trávy, na dobu neurčitou od 01.11.2019, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za nájemné
ve výši 0,50 Kč/m2/rok, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a manžely K.
a J. H. jako nájemci.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1063
Rada města souhlasí se stavbou „Stavební úpravy a změna užívání části 1 NP čp. 50
Lhotka“, která sousedí s pozemky ppč. 675/17 a stpč. 143/1, ve vlastnictví města Česká
Třebová, vše v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, dle
žádosti Ing. arch. L. K. ze dne 02.10.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1064
Rada města souhlasí s doplněním stávajícího kabelového vedení NN v rámci stavby
„Česká Třebová, Hliníky, parc. 692/33 – kNN“ na pozemku ppč. 3508/1 v katastrálním
území Česká Třebová, dle žádosti společnosti BETA CZ Česká Třebová s.r.o., se sídlem
Pod Březinou 637, Česká Třebová, ze dne 10.10.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1065
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-2019719/VB1, Česká Třebová, Hliníky, parc. 692/33 –
kNN na pozemku ve vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč 3508/1 v katastrálním
území 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
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č. 1066
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit neuplatnění zákonného
předkupního práva ve věci výkupu stavby pro rodinnou rekreaci č. ev. 650 na stpč. 3606
v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 345 000 Kč, dle nabídky
J. M. ze dne 02.10.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1067
Rada města zrušuje své usnesení č. 177 ze dne 04.03.2019.
Citace usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup samostatné nemovité věci,
vodojemu (jímacího objektu a přívodního řadu v délce 165 m) na části pozemku ppč. 2848/3 v
katastrálním území Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 90.000 Kč, od SKI KLUBU Česká
Třebová, z.s., IČO 150 29 255, se sídlem Na Skále 573, Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1068
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup samostatné nemovité věci,
věže rozhodčích čp. 2176 na pozemku ve vlastnictví města Česká Třebová, a to stpč. 4880,
v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 120 000 Kč, od SKI
KLUBU Česká Třebová, z.s., IČO 150 29 255, se sídlem Na Skále 573, Česká Třebová.
Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, uhradí město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1069
Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku, 4 ks kontejnerů na tříděný odpad,
inventární číslo: 12 K, 15 K, 50 K a 170 K z inventurních seznamů majetku města dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1070
Rada města schvaluje vyřazení části dlouhodobého majetku, 6 ks kontejnerů na tříděný
odpad ze souboru zařízení KS2, inventární číslo: 2-PLAST.KONT., z inventurních
seznamů majetku města dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1071
Rada města souhlasí se stavbou „Stavební úpravy čp. 245 k.ú. Parník, Česká Třebová“,
která sousedí s pozemkem ppč. 682/8, ve vlastnictví města Česká Třebová, vše v
katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, dle žádosti manželů M. a M. K. ze dne
15.10.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1072
Rada města souhlasí s přístupem a příjezdem přes pozemek města ppč. 3736/7 na pozemek
stpč. 1483, součástí kterého je stavba s čp. 1491 a pozemek ppč. 3047/15, vše v
katastrálním území a obci Česká Třebová, a to po dobu rekonstrukce domu čp. 1491,
tj. od ledna 2020 do prosince 2020, dle žádosti J. L. ze dne 09.10.2019. Tento souhlas není
příslibem budoucího trvalého užívání pozemku ppč. 3736/7 v katastrálním území a obci
Česká Třebová pro dopravní obsluhu čp. 1491. Po ukončení užívání bude pozemek
uveden do původního stavu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1073
Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku 822/5 v katastrálním území
Parník a obci Česká Třebová o výměře cca 41 m2 za účelem parkování dle žádosti
Bc. J. a M. B.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1074
Rada města souhlasí s projektovou dokumentací stavby č. IV-12-2018882 „Česká
Třebová, Pražského, parc. 82/10“ na pozemku města ppč. 3411 v katastrálním území
Česká Třebová, dle žádosti společnosti K energo s.r.o., IČ 27494638, se sídlem Nádražní
346, 563 01 Lanškroun, ze dne 04.10.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1075
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města výkup pozemku stpč. 2261 v katastrálním
území Česká Třebová, jehož součástí je stavba technického vybavení, za cenu 135.000 Kč
dle nabídky L. H. a J. H. ze dne 08.10.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1076
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 2.972 Kč pobočnému
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kozlov, IČ 61237701, se sídlem Kozlov 74,
560 02 Česká Třebová za účelem úhrady nákladů na spotřebovanou elektrickou energii v
budovách čp. 74 a čp. 75 v Kozlově v České Třebové a uzavření smlouvy dle přiloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1077
Rada města schvaluje v souladu s čl. V. odst. a) a b) smlouvy o pronájmu lesních pozemků
v majetku města Česká Třebová ze dne 21.12.2011, uzavřené mezi městem Česká
Třebová, jako pronajímatelem, a Mgr. Zdeňkem Krásou, IČ 728 43 594, místo podnikání:
Hýblova 1497, 560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, uzavření dodatku č. 14, kterým se
stanoví nájemné pro rok 2020 ve výši 680.000 Kč + DPH, a dále schvaluje ceník kulatiny,
pěstebních a těžebních prací pro rok 2020, dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1078
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku
ppč. 2517/6 v katastrálním území Česká Třebová dle žádosti Ing. M. J. ze dne 04.09.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1079
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku ppč. 85/3
v katastrálním území Lhotka u České Třebové dle žádosti M. P. ze dne 24.06.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1080
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 85/3 o výměře cca 32 m 2, v
katastrálním území Lhotka u České Třebové, dle zákresu, za cenu 5 Kč/m2/rok, za účelem
užívání přístupové cesty, na dobu neurčitou od 01.01.2020, s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1081
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 o velikosti 1+0 v čp. 983 na
Matyášově ulici v České Třebové s panem M. Š. na dobu určitou od 01.11.2019 do
31.10.2020 za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2. Podmínkou uzavření nájemní
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smlouvy je ukončení nájmu ke stávajícímu bytu č. 16 na Semanínské ulici v čp. 2084 v
České Třebové a odevzdání správci bytového fondu, společnosti TEZA s.r.o. nejpozději
do 31.10.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1082
Rada města bere na vědomí informaci o rozhodnutích odboru majetku města ve věcech
pronájmu bytů města, učiněných na základě usnesení rady města č. 226 ze dne 31. března
2014 za období červenec až září 2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1083
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 na Trávníku v čp. 1982 v
České Třebové s panem P. V. a s paní S. V. na dobu určitou, na 12 měsíců, od 01.11.2019
do 31.10.2020 za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1084
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na Masarykově ulici v
čp. 1102 v České Třebové s panem M. M. a s paní M. M. na dobu určitou, na 12 měsíců,
od 01.11.2019 do 31.10.2020 za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1085
Rada města schvaluje udělení výjimky z článku 2.2 Pravidel rady města č. 1 pro
pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová K. S. a umožňuje jí účastnit se dražeb
městských bytů od I. kola pouze v případě, že se do dražby městského bytu nepřihlásí
řádný žadatel.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1086
Rada města schvaluje udělení výjimky z článku 2.2 Pravidel rady města č. 1 pro
pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová T. V. 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
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č. 1087
Rada města schvaluje udělení výjimky z článku 2.2 Pravidel rady města č. 1 pro
pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová E. P. a umožňuje jí účastnit se dražeb
městských bytů od I. kola pouze v případě, že se do dražby městského bytu nepřihlásí
řádný žadatel.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1088
Rada města schvaluje udělení výjimky z článku 2.2 Pravidel rady města č. 1 pro
pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová K. H. a umožňuje jí účastnit se dražeb
městských bytů od I. kola pouze v případě, že se do dražby městského bytu nepřihlásí
řádný žadatel.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1089
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v ulici U Stadionu v čp. 602
v České Třebové s paní P. R. od 01.11.2019 za cenu 51,95 Kč/m2/měs., a to podle
ustanovení § 2297 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nájem
služebního bytu).
Rada města požaduje složení peněžních prostředků (jistoty) ve výši tříměsíčního
nájemného 9.996 Kč dle § 2254 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1090
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení“ mezi
Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653 jako
objednatelem a p. Luďkem Špatenkou, Vraclav 34, 565 42 Vraclav, IČ 648 00 041, jako
poskytovatelem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1091
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení“ mezi
Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653 jako
objednatelem a MgA. Petrem Rejmanem, Proseč 379, 539 44 Proseč u Skutče, IČ 739
85 619, jako poskytovatelem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 1092
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 „Výměna zařízení EPS v Domově pro seniory“ a uzavření
smluvního vztahu s dodavatelem EPIMO spol. s r.o., Husova 555, 562 01 Česká Třebová,
IČ 620 61 283, za nabídkovou cenu ve výši 284.912,50 Kč včetně DPH, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1093
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 služby „Zajištění administrace projektu Park s hřištěm sídliště Trávník v
České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem Centrem evropského
projektování a.s., Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové, IČ 275 29 576, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1094
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení“ mezi
Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako
objednatelem a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04
České Budějovice, IČ 480 35 599, jako poskytovatelem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1095
Rada města bere na vědomí informace o plnění předmětu díla „Singletrack Glacensis nástupní místo Peklák, Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu formou Dodatku
č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.06.2019 ve znění Dodatku č. 1 mezi Regionem Orlicko Třebovsko, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 709 39 659, jako objednatelem a
společností PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741, jako
zhotovitelem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1096
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 „Úpravy projektové dokumentace Šatny a tribuna atletického
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stadionu Na Skalce, Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem
Projekční kancelář Žižkov s.r.o., Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí, za celkovou cenu
155.000,- Kč bez DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1097
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Zpracování projektové
dokumentace Regionální centrum pro nakládání s odpady Česká Třebová“, změnu
rozsahu plnění předmětu díla, změnu termínů plnění předmětu díla, změnu ceny plnění
předmětu díla a schvaluje uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č. 1 k SoD
čj. MUCT/28355/2019/RMI/KLS/SML/85 se zhotovitelem ASHPA oběhová hospodářství,
s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, IČ 044 55 967, za sníženou cenu ve výši
308.550,- Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1098
Rada města Česká Třebová schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z účetní
evidence Mateřské školy Česká Třebová, U Stadionu, IČ 70982341, dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1099
Rada města Česká Třebová schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z účetní
evidence Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice, IČ 70882452, dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1100
Rada města Česká Třebová schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z účetní
evidence Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice, IČ 70883335, dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 1101
Rada města schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z účetní evidence
Městské knihovny Česká Třebová, IČ 70957177, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1102
Rada města schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z účetní evidence
Kulturního centra Česká Třebová, IČ 70975124, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1103
Rada města přijímá od příspěvkové organizace Mateřská škola Česká Třebová,
U Stadionu, IČ 70982341, nepotřebný funkční drobný majetek v pořizovací hodnotě 5.312
Kč dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1104
Rada města schvaluje poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy mezi městem Česká
Třebová a Mateřskou školou Česká Třebová, Vinohrady, IČ 70982295. Předmětem
smlouvy je darování drobného majetku v pořizovací hodnotě 5.312 Kč, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1105
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 01.10.2019.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1106
Rada města Česká Třebová souhlasí s uzavřením školní družiny a školního klubu
Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice, v období prázdnin ve školním roce
2019/2020 vyhlášených MŠMT dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 1107
Rada města Česká Třebová schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného
majetku a dlouhodobého hmotného majetku z účetní evidence Městského úřadu Česká
Třebová podle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1108
Rada města Česká Třebová souhlasí s předloženým návrhem a schvaluje vyřazení
nepotřebného majetku z inventarizace Sociálních služeb Česká Třebová, Bezděkov 918,
IČ 70933341 a současně uděluje souhlas k prodeji nepotřebného majetku s
inv. č. D/028/1333 a č. D/028/1338, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 1109
Rada města Česká Třebová souhlasí s předloženým návrhem a schvaluje vyřazení
nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě 12.000,- Kč z inventarizace města Česká
Třebová.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 1110
Rada města Česká Třebová schvaluje poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy mezi
městem Česká Třebová, jako dárcem a organizací Junák – český skaut, středisko Javor
Česká Třebová, z.s., IČ 64771270, se sídlem Farská 113, 560 02 Česká Třebová, jako
obdarovaným. Předmětem smlouvy je darování drobného nepotřebného majetku v
pořizovací hodnotě 12.000,- Kč v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 1111
Rada města Česká Třebová bere na vědomí uplatnění nároku na náhradu újmy V. Ch. a
odmítá odpovědnost za požadovanou škodu.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 1112
Rada města schvaluje „Plán zimní údržby místních komunikací v obci Česká Třebová“,

10

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 21. října 2019
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

který je platný pro zimní období 2019 - 2020. Zimní údržbu zajišťuje společnost Eko Bi
s.r.o.
Zodpovídá: p. Řehák
č. 1113
Rada města ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o., Česká
Třebová, Semanínská 2050, IČ: 648 275 00, schvaluje doplnění plánu investic, oprav a
leasingů pro rok 2019 o pořízení použitého pohřebního vozu.
Zodpovídá: p. Řehák
Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 21. října 2019
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