Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 4. listopadu 2019
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 1114
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o 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, mezi městem Česká Třebová jako pronajímatelem a
společností TECHCENTRUM s.r.o., IČ 25931326, se sídlem Moravská 40, 560 02 Česká
Třebová, jako nájemcem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1115
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, mezi městem Česká Třebová jako pronajímatelem a
společností TECHCENTRUM s.r.o., IČ 25931326, se sídlem Moravská 40, 560 02 Česká
Třebová, jako nájemcem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1116
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu části pozemku
ppč. 678/1 v katastrálním území Parník v obci Česká Třebová o výměře 18 m2, uzavřené
dne 25.11.2014, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a J. P. jako
nájemcem, za účelem užívání dočasné stavby – garáže, kterým se prodlužuje platnost
smlouvy od 01.12.2019 do 30.11.2024, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1117
Rada města souhlasí se stavbou „Česká Třebová, parcela 619/1 – knn“ na pozemcích
města Česká Třebová ppč. 617/4 a ppč. 619/14 oba v katastrálním území Česká Třebová
dle žádosti společnosti GTT a.s., IČ 63080605, se sídlem Horňátecká 1772/19, 182 00
Praha 8, ze dne 23.10.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1118
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-2018529/VB/2 Česká Třebová, parcela 619/1 – knn na
pozemcích města Česká Třebová ppč. 617/4 a ppč. 619/14 oba v katastrálním území Česká
Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a společností ČEZ
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Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín,
jako budoucím oprávněným, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1119
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861 Česká Třebová, Dvořákova, Alešova – knn,
na pozemcích města Česká Třebová ppč. 1891/3, ppč. 1900/1, ppč. 1946/5, ppč. 1976,
ppč. 1949/20, ppč. 3647, ppč. 3786, ppč. 1942/1, ppč. 1849/1, ppč. 1851/1, ppč. 1898/1,
ppč. 1901/1, ppč. 3408/1, stpč. 4558 a stpč. 2698, vše v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako
budoucím oprávněným, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1120
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej parcely stpč. 1345, jejíž
součástí je stavba bez čp. a če., v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová za
kupní cenu 50.000,- Kč společnosti ETIMA, spol. s r.o., Dr. E. Beneše 125, 560 02 Česká
Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující. Navrhovaná kupní cena
zohledňuje zejména nepotřebnost tohoto majetku pro město (nevyužitelnost a náklady na
úpravu) a očekávané náklady nabyvatele na minimálně částečnou demolici.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1121
Rada města souhlasí se stavbou „oplocení pozemků ppč. 200/1 a ppč. 50/1“, na pozemcích
ve vlastnictví města, a to ppč. 818/14 a ppč. 200/2, v katastrálním území Skuhrov u České
Třebové, dle zákresu, za podmínky vytvoření dvou otvorů v podezdívce pro odtok vody z
místní komunikace do vodoteče.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1122
Rada města souhlasí se zřízením dočasné stavby - sjezdu z účelové komunikace na
pozemku města Česká Třebová ppč. 1588/4 přes budoucí účelovou komunikaci na
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pozemku ppč. 1588/4 na pozemek 3667/4, vše v katastrálním území Česká Třebová, dle
žádosti J. K. ze dne 09.08.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1123
Rada města souhlasí se zřízením dočasné účelové komunikace na pozemku města Česká
Třebová ppč. 1588/4 v katastrálním území Česká Třebová, dle zákresu. Tento souhlas se
vydává k územnímu a stavebnímu řízení.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1124
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 1588/4 v katastrálním území
Česká Třebová, dle zákresu, o výměře cca 205 m2, za účelem zřízení dočasné účelové
komunikace ve prospěch vlastníka pozemku ppč. 3667/4 v katastrálním území Česká
Třebová. Doba pronájmu se stanovuje od počátku výstavby účelové komunikace na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za cenu 3 Kč/m2/rok. Cena nájmu zohledňuje
možnost zmaření investice nájemce při dalším budování dopravní infrastruktury městem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1125
Rada města bere na vědomí sdělení k žádosti paní V. B.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1126
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo
OKSCR/19/24058 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. 1127
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o trvalém připojení EPS prostřednictvím
zařízení dálkového přenosu dat na pult centrální ochrany, o vyhodnocování požárně taktických informací a o přijetí opatření pro účinné provedení zásahu jednotkou požární
ochrany v podzemních garážích dopravního terminálu mezi Městem Česká Třebová,
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako provozovatelem EPS a
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Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, Teplého 1526,
530 02 Pardubice, IČ 708 85 869, jako organizační složkou státu a provozovatelem PCO,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1128
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o trvalém připojení EPS prostřednictvím
zařízení dálkového přenosu dat na pult centrální ochrany, o vyhodnocování požárně taktických informací a o přijetí opatření pro účinné provedení zásahu jednotkou požární
ochrany na Zimním stadionu mezi Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02
Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako provozovatelem EPS a Českou republikou Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice,
IČ 708 85 869, jako organizační složkou státu a provozovatelem PCO, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1129
Rada města v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o posouzení a hodnocení nabídek
ze dne 29.10.2019 a za použití zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, §48, odst. 2, písmeno a) vylučuje účastníka č. 3 RYDO spol.
s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová, IČ 259 18 516, z další účasti v zadávacím
řízení 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. 1130
Rada města v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o posouzení a hodnocení nabídek
ze dne 29.10.2019 a za použití zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, §48, odst. 2, písmeno a) vylučuje účastníka č. 4 Dlažba Vysoké
Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 259 53 818, z další účasti v zadávacím
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Park s hřištěm sídliště
Trávník v České Třebové“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 1131
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o posouzení a hodnocení
nabídek ze dne 29.10.2019 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Park s hřištěm sídliště Trávník v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s
dodavatelem VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČ 279 67
638, za celkovou cenu ve výši 5,120.258,- Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1132
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 zpracování projektové dokumentace „Využití alternativní
energie v rámci Zateplení MŠ U Stadionu, Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu
se zhotovitelem DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČ 276 42 411,
za nejvýše přípustnou cenu ve výši 359.975,- Kč včetně DPH, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1133
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Singletrack Glacensis Nástupní místo Peklák, Česká Třebová“ a schvaluje změnu rozsahu plnění předmětu díla
a změnu ceny plnění předmětu díla a uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č. 3 ke
Smlouvě o dílo čj. MUCT/18451/2019/RMI/MHK/SML/44 ze dne 08.07.2019 ve znění
Dodatku č.1 a č.2 s dodavatelem PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01
Litomyšl, IČ 277 42 741, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1134
Rada města schvaluje v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci a uveřejnění výzvy k podání
nabídek na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na
stavební práce „Šatny a tribuna atletického stadionu Na Skalce, Česká Třebová“, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 1135
Rada města schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Česká
Třebová, Habrmanova ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1136
Rada města schvaluje kritéria pro stanovení odměn ředitelům a ředitelkám
příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Třebová pro II. pololetí 2019 dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1137
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů dle žádosti spolku Rosa rodinné centrum, z.s.,
IČ 26620723, Ústecká 160, Parník, 560 02 Česká Třebová, zastoupeného paní Šárkou
Březinovou, předsedkyní, na akci Svatomartinský lampionový průvod. Výjimka se
uděluje na veřejné prostranství parku Javorka dne 11.11.2019, od 15:30 hod. do 18:30
hod. dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1138
Rada města Česká Třebová souhlasí s uzavřením Mateřské školy Česká Třebová,
Vinohrady, pouze pro pracoviště na adrese Tylova 624, Mateřské školy Česká Třebová,
Habrmanova a Mateřské školy Česká Třebová, U Koupaliště v období od 23.12.2019 –
31.12.2019 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1139
Rada města Česká Třebová souhlasí s uzavřením Mateřské školy Česká Třebová,
U Stadionu v období od 23.12.2019 – 02.01.2020 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1140
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace
č. j. MUCT/9439/2019/SKT/LIS/SMLD/38 ze dne 01.04.2019, uzavřené s Volejbalovým
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klubem Česká Třebová, IČ 69836515, se sídlem Komenského 781, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným panem Lubomírem Vašinou, předsedou, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1141
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 15.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a paní Monikou
Prouzovou, příjemcem, IČ 68242191, se sídlem podnikání Grégrova 135, 560 02 Česká
Třebová, za účelem podpory realizace kulturní akce „Českotřebovské vinobraní“ v textu
dle předloženého návrhu. Dotace se poskytuje jako podpora malého rozsahu v režimu de
minimis.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1142
Rada města bere na vědomí informaci o uzavření základních škol zřizovaných městem
Česká Třebová dne 06.11.2019 z důvodu stávky pedagogických pracovníků.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1143
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem
realizace projektu „Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi
Pardubického kraje“ mezi Městem Česká Třebová a Pardubickým krajem, se sídlem:
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO 708 92 822, v textu dle přiloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1144
Rada města schvaluje přijetí finančního daru – ve výši 5.000,- Kč Sociálními službami
Česká Třebová, IČ: 70933341, Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová pro použití v
Týdenním stacionáři Sociálních služeb Česká Třebová na poskytování sociálních a
zdravotních služeb pro K. V., a to od obce Rybník, zastoupené Alešem Procházkou,
starostou, IČ: 00581020, Rybník 64, 560 02 Česká Třebová, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
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č. 1145
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OSV/19/20493 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 pečovatelské
služby pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Česká Třebová v celkové výši
Kč 1 612.000,-.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 1146
Rada města podle ustanovení § 11a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o matrikách), ve znění
pozdějších předpisů pověřuje níže jmenované členy Zastupitelstva města Česká Třebová
přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a současně podle
ustanovení § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů stanoví, že při významných příležitostech a občanských obřadech
mohou tito pověření členové zastupitelstva města užívat závěsný odznak.
Jedná se tyto členy ZM:
Terezu Hýblovou a Lubomíra Vašinu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1147
Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení užívání programového vybavení
„Informační servis živnostenského úřadu“ mezi městem Česká Třebová (uživatelem)
a městem Žďár nad Sázavou (poskytovatelem), se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad
Sázavou, IČO 002 95 841, zastoupeném Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1148
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit v souladu s ustanovením § 64 odst. 1
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů do funkce
přísedících Okresního soudu v Ústí nad Orlicí paní Ludmilu Rašnerovou a pana Jiřího
Hampla.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
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č. 1149
Rada města bere na vědomí účast města Česká Třebová v projektu Evropské unie
„Strengthening a Europe of solidarity in times of migration“ (Posilování evropské
solidarity v dobách migrace).
Zodpovídá: Mgr. Peterková
č. 1150
Rada města v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů souhlasí s použitím znaku města na propagačních
materiálech souvisejících s projektem Evropské unie „Strengthening a Europe of
solidarity in times of migration“ (Posilování evropské solidarity v dobách migrace).
Zodpovídá: Mgr. Peterková
č. 1151
Rada města v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů stanoví, že tajemnice Městského úřadu Česká
Třebová Ing. Věra Pirklová může použít závěsný odznak při příležitosti konání
slavnostního ceremoniálu mezinárodního setkání účastníků projektu Evropské unie
„Strengthening a Europe of solidarity in times of migration“ (Posilování evropské
solidarity v dobách migrace).
Zodpovídá: Mgr. Peterková
č. 1152
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání zakázek městem Česká Třebová
ze dne 01.04.2017 a Protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne
01.11.2019 uzavření smluvního vztahu na kompletní zpracování Ročenky Českotřebovsko
pro rok 2020, 2021 a 2022 s Mgr. Karlem Kubištou, Moravská 2103, 560 02 Česká
Třebová, IČO 444 05 014, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 116.400 Kč. Mgr. Karel
Kubišta není plátcem DPH.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1153
Rada města v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává
„Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva města“ pro paní Soňu Mužíkovou,
která do funkce členky Zastupitelstva města Česká Třebová nastoupila dne 01.11.2019.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
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č. 1154
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu názvu periodika vydávaného
městem z Českotřebovské noviny na Českotřebovský zpravodaj. Změnou názvu od 01. 01.
2020 bude pověřen vydavatel.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 1155
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu statutu a jednacího a
organizačního řádu redakční rady.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 1156
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení počtu stran městského
periodika o čtyři strany.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 1157
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení maximálního počtu stran,
které jsou určeny pro inzerci, na tři.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 1158
Rada města doporučuje pověřit těmito změnami a dalším vydáváním městského
periodika Městskou knihovnu Česká Třebová.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města
V České Třebové dne 4. listopadu 2019
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