Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 18. listopadu 2019
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 1159
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku
ppč. 833 o výměře 206 m2 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, obci Česká
Třebová, dle žádosti J. J. ze dne 25.09.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1160
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků ppč. 215/6 o výměře
310 m2 a ppč. 228/6 o výměře 153 m2 v katastrálním území Svinná u České Třebové, obci
Česká Třebová, za nabídnutou kupní cenu ve výši 32.410 Kč, tj. 70 Kč/m 2, od B. F.
Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, uhradí město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1161
Rada města zrušuje své usnesení č. 787 ze dne 08.07.2019
Citace usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků v katastrálním
území Parník, a to pozemků ppč. 539/4, ppč. 791, ppč. 546/14, ppč. 546/9 a ppč. 548/3, ve
vlastnictví města Česká Třebová za části pozemků zapsaných na LV 145, 5867, 3600 a 4850,
viz. geodetický zákres současného stavu tak, jak je vyznačeno na geodetickém zaměření stavu
budoucího. Oba geodetické zákresy jsou nedílnou součástí usnesení o záměru.
Náklady na geometický plán uhradí L. N. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí, uhradí město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1162
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků v
katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, a to pozemků ppč. 539/4, ppč. 791,
ppč. 546/14, ppč. 546/9 a ppč. 548/3, ve vlastnictví města Česká Třebová za části pozemků
zapsaných na LV 145 (J. R.), 5867 (L. N.), 3600 (SJM L. a M. N.) a 4850 (P. K.), viz.
geodetický zákres současného stavu tak, jak je vyznačeno na geodetickém zaměření stavu
budoucího. Oba geodetické zákresy jsou nedílnou součástí usnesení o záměru.
Náklady na geometrický plán uhradí smluvní strany rovným dílem, tj. každý jednou
čtvrtinou. Kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí
město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1163
Rada města schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemků
ppč. 556/1 a ppč. 555/5 v obci Česká Třebová, katastrálním území Parník, ze dne
07.01.2002, obsahem dodatku je změna osoby nájemce.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1164
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit jeho usnesení č. 129 ze dne 18.09.2017
Citace usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 308 o výměře 21 m2 v katastrálním
území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová, za cenu 150 Kč/m2. Náklady spojené s
převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
uhradí město Česká Třebová. Kupní cena vychází z dosavadní praxe města při prodeji
obdobných pozemků města v minulosti a jejím účelem je zejména dosažení majetkového
narovnání v dohledné době.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1165
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr darovat pozemek stpč. 308
pod stavbou garáže bez čp/če v katastrálním území Lhotka u České Třebové, vlastníkovi
garáže Z. N. Náklady spojené s převodem tj. náklady na kolek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1166
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej 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 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Dále
rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit celý text kupní smlouvy dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1167
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 367/1 o výměře cca 65 m 2 v
katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová (v zákresu) za účelem
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užívání zpevněné plochy pro přístup, příjezd a parkování ve výši 3 Kč/m 2/rok, na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, od 01.01.2020. Cena nájmu zohledňuje skutečnost,
že nájemce je povinen po pronajatém pozemku umožnit přístup pro případné opravy a
údržbu sousedního domu čp. 38.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1168
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 2969/3 o
výměře 15 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 200 Kč/m2, tj. celkem
za 3.000 Kč, od Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové. Náklady
spojené s převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí, uhradí město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1169
Rada města trvá na svém usnesení č. 926 ze dne 02.09.2019:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 50 o
výměře 123 m2, jehož součástí je budova čp. 35 – stavba občanského vybavení v
katastrálním území Kozlov u České Třebové, za kupní cenu minimálně ve výši stanovenou
znaleckým posudkem č. 21/14/2019, vypracovaným Ing. M. K. tj. 290.000,- Kč. Náklady
spojené s převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí, uhradí kupující.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1170
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o zajištění
dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 15.12.2019 do
12.12.2020 a úhradě nákladů s tím spojených“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1171
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků 1525/1 a
1530/4 v katastrálním území Česká Třebová dle žádosti M. V.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1172
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku
ppč. 1533/3 v katastrálním území Česká Třebová, o výměře cca 1.900 m2, dle zákresu, ve
společném jmění manželů L. V. a J. V. za části pozemků ppč. 1530/5 a ppč. 1533/2, vše v
katastrálním území Česká Třebová, o stejné výměře, dle zákresu, z vlastnictví města
Česká Třebová.
Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a náklady na kolek na vklad
do katastru nemovitostí uhradí účastníci rovným dílem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1173
Rada města, jako vlastník sousedního pozemku ppč. 678/1 v katastrálním území Parník,
souhlasí s výměnou plotu na ppč. 678/50 a stpč. 210/2 oba v katastrálním území Parník
dle žádosti O. Ch. ze dne 30.10.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1174
Rada města souhlasí se stavbou SO 08 Skladová hala na pozemku města Česká Třebová
ppč. 3656/1, v katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti společnosti BÖHM PLASTTECHNIK a.s., IČ 26814773, se sídlem Bezděkov 514, 560 02 Česká Třebová, ze dne
07.11.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1175
Rada města souhlasí se stavbou SO 08 Skladová hala na pozemku ppč. 3656/1, který
sousedí s pozemky ve vlastnictví města Česká Třebová ppč. 3650/3 a ppč. 3585/2, vše v
katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti společnosti BÖHM PLAST-TECHNIK
a.s., IČ 26814773, se sídlem Bezděkov 514, 560 02 Česká Třebová, ze dne 07.11.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1176
Rada města, jako vlastník sousedního pozemku ppč. 3383/44, souhlasí s přístavbou k
čp. 1536 Litomyšlská na pozemcích stpč. 1571 a stpč. 384/1, vše v katastrálním území
Česká Třebová, dle žádosti M. V. ze dne 30.10.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1177
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. č. IV-12-2018882/VB/2a, „Česká Třebová, Pražského,
parc. 82/10 – kNN“, na pozemku města Česká Třebová ppč. 3411, v katastrálním území a
obci 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. 1178
Rada města souhlasí se stavbou č. IE-12-2008004/VB/1 (P 10727) „Česká Třebová,
zkruhování PZ-vn, kvn“ na pozemcích města Česká Třebová ppč. 3672, ppč. 3585/1,
ppč. 1774/2, ppč. 1774/1, ppč. 1812/6, ppč. 3467/18, ppč. 1814/1, ppč. 1834/6, ppč. 1881/2
a ppč. 1881/3, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti
ENERGON Dobříš, s.r.o., IČO 25727362, se sídlem Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš, ze
dne 29.10.2019 a jejího doplnění ze dne 06.11.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1179
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IE-12-2008004/VB/1 (P 10727) „Česká Třebová, zkruhování
PZ-vn, kvn“ na pozemcích města Česká Třebová ppč. 3672, ppč. 3585/1, ppč. 1774/2,
ppč. 1774/1, ppč. 1812/6, ppč. 3467/18, ppč. 1814/1, ppč. 1834/6, ppč. 1881/2 a ppč. 1881/3,
vše 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 IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako budoucím oprávněným, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1180
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-2006559/VB/2 „Česká
Třebová, UNIFIKACE 35 kV, DTS – 1“, 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
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č. 1181
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku 3095/2
v katastrálním území Česká Třebová označené dle geometrického plánu č. 4302-27/2019
jako ppč. 3095/32 o výměře 45 m2 za cenu 150 Kč/m2. Kupní cena vychází z dosavadní
praxe města při prodeji obdobných pozemků města v minulosti a jejím účelem je zejména
dosažení majetkového narovnání v dohledné době.Náklady spojené s převodem, tj.
geometrický plán a kolek k návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Prodej bude realizován po provedení plánované přeložky vodárenského zařízení.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1182
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a panem F. B.,
příjemcem, za účelem částečného pokrytí nákladů na opravu hrobu poškozeného větrem
dne 29.10.2017, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1183
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 15 smlouvy o pronájmu lesních pozemků v
majetku města Česká Třebová ze dne 21.11.2011, mezi městem Česká Třebová, jako
pronajímatelem, a Mgr. Zdeňkem Krásou, IČ 278 43 594, místo podnikání: Hýblova 1497,
560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1184
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků v katastrálním
území Parník a obci Česká Třebová, a to z majetku města Česká Třebová pozemků
ppč. 998/2, ppč. 114/1, ppč. 114/5, stpč. 1133, ppč. 998/1, ppč. 998/5, ppč. 753/26 a
ppč. 753/27 o celkové výměře 673 m2 za pozemky TK Česká Třebová, z.s., IČO 26575311,
se sídlem Husova 22, Parník, 560 02 Česká Třebová stpč. 447, ppč. 1360, stpč. 1445,
stpč. 1446, ppč. 1409/1 a ppč. 1409/3 o celkové výměře 660 m2, a uzavření směnné smlouvy
mezi městem Česká Třebová jako prvním směňujícím a TK Česká Třebová, z.s.,
IČO 26575311, se sídlem Husova 22, Parník, 560 02 Česká Třebová, jako druhým
směňujícím, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1185
Rada města schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových
prostor ve 2. NP objektu bývalé MŠ Podbranská v České Třebové, uzavřené dne
21.12.2006 mezi městem Česká Třebová, jako půjčitelem a L. V. jako vypůjčitelem, jehož
obsahem bude změna osoby vypůjčitele, kterým s účinností od 01.01.2020 bude Tělocvičná
jednota Sokol Česká Třebová II, IČ 75158248, se sídlem Komenského 781, 560 02 Česká
Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1186
Rada města uděluje souhlas s umístěním kovové značky před objektem chaloupky Maxe
Švabinského v Kozlově čp. 50 pro účely projektu Litomyšlský architektonický manuál dle
žádosti Městské galerie Litomyšl ze dne 05.11.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1187
Rada města schvaluje zábor veřejného prostranství a úplnou uzavírku části Nádražní
ulice (od křižovatky s Pražského ulicí po kruhovou křižovatku) v neděli 15.12.2019 od
08.00 do 16.30 hod. za účelem konání vánočních trhů podle žádosti Kulturního centra
Česká Třebová ze dne 22.10.2019. Rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace a o
uzavírce vydá odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1188
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství pro umístění stánku v klidové
zóně na Starém náměstí v České Třebové v termínu od 23.11.2019 do 31.12.2019, dle
žádosti Pavla Zitty, IČ: 74247417, se sídlem Leštinská 978/34, 789 01 Zábřeh, ze dne
31.10.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1189
Rada města souhlasí s vydáním územního souhlasu na dočasnou stavbu stánku s
občerstvením v klidové zóně na Starém náměstí v České Třebové v termínu od 23.11.2019
do 31.12.2019, dle žádosti Pavla Zitty, IČ: 74247417, se sídlem Leštinská 978/34, 789 01
Zábřeh, ze dne 31.10.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1190
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství pro umístění pojízdného stánku
s občerstvením v klidové zóně na Starém náměstí v České Třebové v termínech 01.12.,
11.12., 15.12. a 31.12.2019 dle žádosti Jana Dostála, IČ: 86965441, se sídlem Dr. E. Beneše
1000, 560 02 Česká Třebová ze dne 12.11.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1191
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 o velikosti 2+kk v čp. 1400
na Masarykově ulici v České Třebové s paní Z. J. na dobu určitou od 01.12.2019 do
30.11.2020 za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1192
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 45 o velikosti 2+kk v čp. 2100
na Masarykově ulici v České Třebové s paní M. P. na dobu neurčitou od 01.12.2019 za
měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1193
Rada města schvaluje udělení výjimky z článku 2.2 Pravidel rady města č. 1 pro
pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová E. M. 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. 1194
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 1+1 na Masarykově
ulici čp. 1104 v České Třebové s panem L. K. na dobu určitou, na 12 měsíců, od 1. prosince
2019 do 30. listopadu 2020 za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1195
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 80 o velikosti 1+1 v domě
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zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové s panem M. P. na dobu
určitou, na 3 měsíce, od 01.12.2019 do 29.02.2020, za měsíční nájemné 51,95 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1196
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě a propagaci číslo 4102076141 mezi
ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 452 74 649, jako objednatelem a Městem
Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako
poskytovatelem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1197
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Opravy sálu objektu čp. 1
Kozlov 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/20009/2019/RMI/ALG/SML/59 ze dne 15.07.2019 s dodavatelem RYDO, spol.
s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová, IČ 259 18 516, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1198
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 „Oprava příjezdové komunikace k hasičské zbrojnici“ a
uzavření smluvního vztahu s dodavatelem H-STAVEX, spol. s r. o., Dr. E. Beneše 1423,
560 02 Česká Třebová, IČ 275 52 799, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 139.499,40 Kč
včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1199
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Oprava hřbitovní zdi
Parník - IX. etapa“ a schvaluje změnu rozsahu plnění předmětu díla a změnu ceny plnění
předmětu díla a uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č. 1 k SoD
čj. MUCT/12037/2019/RMI/MJA/SML/19 ze dne 26.06.2019 s dodavatelem TEZA, spol. s
r.o., F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová, IČ 620 61 739, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 1200
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Chaloupka Maxe
Švabinského - opatření proti vlhkosti“ a schvaluje změnu rozsahu plnění předmětu díla a
změnu ceny plnění předmětu díla a uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č. 1 k
SOD čj. MUCT/22459/2019/RMI/MJA/SML/67 ze dne 21.08.2019 s dodavatelem KIP,
spol. s r.o., Toulovcovo náměstí 156, 570 01 Litomyšl, IČ 150 36 499, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1201
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 uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Vodní park Benátky - Česká Třebová SO3 Retenční biotop“, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1202
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 „Vodní park Benátky - Česká Třebová SO3
Retenční biotop“, ve složení:
člen: Ing. Miloslav Cink
náhradník: Ladislav Vraspír ml.
Martin Mašek
Petr Gregar
Ing. Petr Skopal
Aleš Kobulej
Martin Klejch
Žaneta Leníčková
Tomáš Pirkl
Miroslav Seďa ml.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1203
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 „Zpracování žádosti o dotaci pro projekt Vodní park Benátky Česká
Třebová - retenční biotop do OPŽP“ a uzavření smluvního vztahu se zpracovatelem
Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Náměstí Republiky 12, 530 21
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Pardubice, IČ 691 53 361, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 53.361,- Kč včetně DPH, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1204
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 uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce Smetanovy ulice v České Třebové“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1205
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 uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Chodník podél silnice III/31512 v ulicích Podbranská - Lidická“, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1206
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 uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce VO v ulicích Hýblova, Podbranská a Lidická v České Třebové“, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1207
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 „Výkon TDI na stavbě Park s hřištěm sídliště Trávník v České
Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s příkazníkem OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova
738/IV, 566 01 VYSOKÉ MÝTO, IČ 150 30 709, za nejvýše přípustnou cenu ve výši
47.492,50 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 1208
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Územní plán Česká
Třebová“ a schvaluje změnu rozsahu plnění předmětu díla a změnu ceny plnění předmětu
díla a uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
čj. 25917/2015/RMI/ALG/SML/59 ze dne 22.12.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne
29.03.2019 se zhotovitelem ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o., Novoměstská
2170/1c, 602 00 Brno, IČ 277 55 860, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1209
Rada města odmítá podané „Námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v
zadávacím řízení a proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Park s hřištěm sídliště Trávník v
České Třebové“ stěžovatele RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová,
IČ 259 18 516, ze dne 13.11.2019 pro jejich nedůvodnost, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1210
Rada města zrušuje zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Park s hřištěm sídliště Trávník v České Třebové“ zadávanou podle Směrnice pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová“ ze dne 01.04.2017,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1211
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. 1212
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
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zakázku malého rozsahu na stavební práce „Park s hřištěm sídliště Trávník v České
Třebové“, ve složení:
člen: Petr Gregar
náhradník: Martin Mašek
Ing. Miloslav Cink
Tomáš Pirkl
Aleš Kobulej
Ing. Petr Skopal
Martin Klejch
Žaneta Leníčková
Miroslav Seďa ml.
Lubomír Vašina ml.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1213
Rada města schvaluje přijetí finančního účelového daru ve výši 2 250 Kč pro Základní
školu Česká Třebová, Nádražní ulice, Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová, IČ 70882452,
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1214
Rada města bere na vědomí předložený Protokol o kontrole Mateřské školy Česká
Třebová, Habrmanova pořízený Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje se
sídlem v Pardubicích.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1215
Rada města schvaluje platový výměr ředitelky Základní školy Česká Třebová, Ústecká
ulice, Mgr. Pavlíny Vomáčkové s účinností od 01.12.2019 podle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1216
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu „Podpora
činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ mezi
Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 708 92
822, jako poskytovatelem a městem Česká Třebová, se sídlem Staré náměstí 78, 560 02
Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1217
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 4.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a spolkem SH ČMS
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– Sbor dobrovolných hasičů Skuhrov, příjemcem, IČ 61238040, se sídlem Skuhrov 125,
560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Tomášem Kyčmolem, starostou sboru, za
účelem podpory realizace akce „Předvánoční koncert“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1218
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů dle žádosti spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Česká Třebová, IČ 61237604, se sídlem Chorinova 29, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným panem Leošem Kovářem, starostou sboru na akci „Rozsvícení vánočního
stromku“. Výjimka se uděluje na veřejné prostranství Starého náměstí, dne 01.12.2019
od 15:00 hod. do 20:00 hod. dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1219
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů dle žádosti spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Česká Třebová, IČ 61237604, se sídlem Chorinova 29, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným panem Leošem Kovářem, starostou sboru na akci „Česko zpívá koledy“.
Výjimka se uděluje na veřejné prostranství Starého náměstí, dne 11.12.2019 od 17:00 hod.
do 20:00 hod. dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1220
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství dle žádosti pana Pavla Zitty,
IČ 74247417, se sídlem podnikání Leštinská 978/24, 789 01 Zábřeh na provoz dřevěného
stánku s občerstvením v podobě prodeje grilovaných klobás a alko i nealko nápojů.
Výjimka se uděluje na veřejné prostranství Starého náměstí, ve dnech 23.11.2019 31.12.2019 od 14:00 hod. do 22:00 hod. dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1221
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství dle žádosti pana Jana
Dostála, IČ 86965441, se sídlem podnikání Dr. E. Beneše 1000, 560 02 Česká Třebová na
provoz stánku s občerstvením v podobě prodeje alko i nealko nápojů. Výjimka se uděluje
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na veřejné prostranství Starého náměstí, ve dnech 01.12.2019, 11.12.2019, 15.12.2019,
31.12.2019 od 14:00 hod. do 22:00 hod. dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1222
Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu kultury a vzdělávání pro rok
2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1223
Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu mezinárodních akcí v rámci
EU a Norska pro rok 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1224
Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu projektů zaměřených na
opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2020, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1225
Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu sportovní činnosti mládeže a
odměn trenérům mládeže pro rok 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1226
Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu sportovních akcí pro rok
2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1227
Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu vrcholového sportu pro rok
2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 1228
Rada města Česká Třebová bere na vědomí uplatnění nároku na náhradu újmy J. N. a
odmítá odpovědnost za požadovanou škodu.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 1229
Rada města Česká Třebová bere na vědomí uplatnění nároku na náhradu újmy Ž. J. v
zastoupení JUDr. Z. R. a odmítá odpovědnost za požadovanou újmu.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 1230
Rada města schvaluje přijetí věcného daru - multimediálního počítače Raspberry Pi-4
včetně operačního systému Raspbian a příslušenství v hodnotě 2.800,- Kč, pro Sociální
služby Česká Třebová – domov pro seniory od České pirátské strany, zastoupené
předsedou MS Českotřebovsko Martinem Hermanem, IČ 71339698, Na Moráni 360/3,
128 00 Praha 2, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 1231
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k dohodě o spolupráci mezi Městem Česká
Třebová - Městskou policií Česká Třebová a Českou republikou - Hasičským záchranným
sborem Pardubického Kraje, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Vencl
č. 1232
Rada města, na základě § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje vyplacení mimořádné odměny za výkon regionální funkce
v období červenec až prosinec 2019 ředitelce příspěvkové organizace města Městské
knihovny Česká Třebová paní Mgr. Gabriele Boháčkové ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 1233
Rada města navrhuje program jednání Zastupitelstva města Česká Třebová, které se
uskuteční v pondělí 9. prosince 2019 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Peterková

16

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 18. listopadu 2019
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 1234
Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy o poskytnutí finanční
dotace z rozpočtu města na poskytování sociálních terénních služeb na sídlišti na
ul. Semanínská v České Třebové a dále za účelem zabezpečení provozu nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež „Borek“ v objektu Semanínská 2052, Česká Třebová mezi
Městem Česká Třebová a Nadějí - K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5 – Stodůlky,
IČ: 00570931, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 1235
Rada města zrušuje své usnesení č. 1154 ze dne 04.11.2019.
Citace usnesení:
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. 1236
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu názvu periodika vydávaného
městem z Českotřebovské noviny na Českotřebovský zpravodaj. Změnou názvu od
lednového čísla 2020 bude pověřen vydavatel.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 1237
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací
Sociální služby Česká Třebová, se sídlem Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová, IČ 709
33 341, zastoupenou JUDr. Magdalénou Peterkovou, Ph.D., ředitelkou, jako půjčitelem a
Městem Česká Třebová, se sídlem Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78
653, jako výpůjčitelem, 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 18. listopadu 2019
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