Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 2. prosince 2019
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 1251
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v čp. 2086 na
Semanínské ulici v České Třebové s paní S. M. od 01.12.2019. Paní M. byt vyklidí a
předá správci městského bytového fondu, společnosti TEZA s. r. o. nejpozději do
13.12.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1252
Rada města souhlasí s udělením výjimky z počtu parkovacích míst pro potřebu bytového
domu čp. 1906 na Trávníku v České Třebové s tím, že na místních komunikacích v okolí
domu je zajištěna dostatečná kapacita pro parkování vozidel.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1253
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 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, 3104/53, 3312/46 a 3312/45 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. 1254
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 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, 769/11, 769/12, 720, 789/19,
279/7 a 789/22 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 IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako budoucím oprávněným, v
textu dle návrhu.
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Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1255
Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku, užívaného v krematoriu Česká
Třebová (celkem 59 položek vedených pod jednotlivými inventárními čísly, viz příloha) z
inventurních seznamů majetku města, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1256
Rada města schvaluje vyřazení části dlouhodobého majetku inventární číslo: 15-08 SZ
„Městský kamerový systém dohlíž. – III. etapa“, a to kamerového bodu č. 9, z
inventurních seznamů majetku města, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1257
Rada města schvaluje vyřazení dlouhodobého majetku KC DG soubor projekční
technologie - inventární číslo: 5-11 SZ, KC DG soubor 3D technologie - inventární číslo:
6-11 SZ, KC DG projekční plátno - inventární číslo: 7-11 SZ, KC DG stojany na 3D
brýle - inventární číslo: 8-11 SZ, KC DG 3D brýle - 200 ks - inventární číslo: 9-11 SZ,
KC DG myčka na 3D brýle - inventární číslo: 10-11 SZ z inventurních seznamů majetku
města, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1258
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-122018067/VB/1, Česká Třebová, Kateřinská, p.č. 599/61 – knn, na pozemku města Česká
Třebová, a to ppč. 3791/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi městem
Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, jako oprávněným
z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1259
Rada města schvaluje pacht pozemku ppč. 2171 o výměře 5904 m2 v katastrálním území
Skuhrov u České Třebové, obci Česká Třebová, od 01.01.2020, s pětiletou výpovědní
lhůtou, a to vždy k 1. říjnu běžného roku, za pachtovné ve výši 574 Kč/ha/rok + DPH v
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zákonné výši, za účelem provozování zemědělské výroby, mezi městem Česká Třebová,
jako propachtovatelem a F. K. jako pachtýřem. Cena pachtu je zdůvodněna ztíženou
obhospodařovatelností pozemku.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1260
Rada města schvaluje pacht pozemku ppč. 2179 o výměře 8670 m2 v katastrálním území
Skuhrov u České Třebové, obci Česká Třebová, od 01.01.2020, s pětiletou výpovědní
lhůtou, a to vždy k 1. říjnu běžného roku, za pachtovné ve výši 574 Kč/ha/rok + DPH v
zákonné výši, za účelem provozování zemědělské výroby, mezi městem Česká Třebová,
jako propachtovatelem a M. P. jako pachtýřem. Cena pachtu je zdůvodněna ztíženou
obhospodařovatelností pozemku.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1261
Rada města schvaluje uzavřít od 01.01.2020 dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu
(pachtu) pozemků ze dne 10.12.2012, v katastrálním území Skuhrov u České Třebové,
obci Česká Třebová, uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a
společností AVENA, spol. s r.o., se sídlem Dlouhá Třebová, Panský kopec 1, jako
nájemcem.
Obsahem dodatku je změna předmětu (pronájmu) pachtu v návaznosti na pozemkovou
úpravu a navýšení (nájemného) pachtovného z 426 Kč/ha/rok na 1.722 Kč/ha/rok + DPH
v zákonné výši.
Dle nového stavu katastru nemovitostí jsou předmětem (pronájmu) pachtu pozemky
ppč. 2007, 2050, 2062, 2125, 2163, 2256, 2284, 2286, 2305, 2307 a části pozemků ppč.
234/1 o výměře 6180 m2, 2115 o výměře 230 m2, 2177 o výměře 765 m2, 2290 o výměře
900 m2, 2300 o výměře 2000 m2 a 2298 o výměře cca 300 m2 vše v katastrálním území
Skuhrov u České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1262
Rada města souhlasí se stavbou č. IV-12-2019654/SOBS VB/2 „Česká Třebová, E.
Beneše, parcela 390 – knn“ na pozemku města Česká Třebová ppč. 3431/11 v
katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti společnosti GTT a.s., IČ 63080605, se
sídlem Horňátecká 1772/19, 180 00 Praha 8, ze dne 14.11.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1263
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-2019654/SOBS VB/2 „Česká Třebová, E. Beneše,
parcela 390 – knn“ na pozemku města Česká Třebová ppč. 3431/11 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.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1264
Rada města souhlasí se stavbou č. IE-12-20067801/SOBS VB/1 „Česká Třebová, Sadová,
Mlýnská – rek, nn“ na pozemcích města Česká Třebová ppč. 3383/47, ppč. 3583/5,
stpč. 1664/4, ppč. 3583/1, ppč. 3449/17, ppč. 3449/4, ppč. 3449/16, ppč. 3449/5, ppč.
3542/1, ppč. 3578, ppč. 2390/1, ppč. 3399/3, stpč. 2171/5, ppč. 194/5 a ppč. 194/1 vše v
katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti společnosti GTT a.s., IČ 63080605, se
sídlem Horňátecká 1772/19, 180 00 Praha 8, ze dne 20.11.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1265
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IE-12-20067801/SOBS VB/1 „Česká Třebová, Sadová,
Mlýnská – rek, nn“ na pozemcích města Česká Třebová ppč. 3383/47, ppč. 3583/5,
stpč. 1664/4, ppč. 3583/1, ppč. 3449/17, ppč. 3449/4, ppč. 3449/16, ppč. 3449/5, ppč.
3542/1, ppč. 3578, ppč. 2390/1, ppč. 3399/3, stpč. 2171/5, ppč. 194/5 a ppč. 194/1 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.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1266
Rada města souhlasí s umístěním vodovodní přípojky a plynovodní přípojky na
pozemku města ppč. 3542/1 v rámci rekonstrukce objektů čp. 569 a čp. 639 na
pozemcích stpč. 595/2
a stpč. 705 vše v katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti J. J. ze dne 13.11.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1267
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Rada města souhlasí se stavbou vodovodní přípojky na pozemku ppč. 2319/2 a
plynovodní přípojky na pozemku stpč. 705, které sousedí s pozemkem města Česká
Třebová
ppč. 3542/2 vše v katastrálním území Česká Třebová, v rámci rekonstrukce objektů

čp. 569 a čp. 639 na pozemcích stpč. 595/2 a stpč. 705 vše v katastrálním území Česká
Třebová, dle žádosti J. J. ze dne 13.11.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1268
Rada města schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostor objektu čp. 2062 na náměstí
17. listopadu v Borku v České Třebové (mimo prostor užívaných MŠ Vinohrady), za
účelem poskytování vzdělávání, od 01.01.2020 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce. Vypůjčitel bude hradit náklady spojené s běžnou údržbou a náklady na energie
a služby.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1269
Rada města schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku z účetní
evidence Mateřské školy Česká Třebová, Vinohrady, IČ 70982295, dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1270
Rada města bere na vědomí předložené informace a souhlasí se zpracováním projektové
dokumentace nutné k podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí České
republiky a zahájením přípravných prací na realizaci investičního projektu úpravy
školní zahrady Mateřské školy Česká Třebová, Habrmanova v přírodním stylu na
pozemku ve vlastnictví města Česká Třebová ppč. 324/1 v katastrálním území a obci
Česká Třebová, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1271
Rada města schvaluje vyplacení odměn za II. pololetí roku 2019 ředitelkám a ředitelům
příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Třebová spadajících pod odbor
školství, kultury a tělovýchovy ve výši dle předloženého návrhu.
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Zodpovídá: Ing. Hudečeková

č. 1272
Rada města schvaluje vyplacení odměny za II. pololetí roku 2019 ředitelce Sociálních
služeb Česká Třebová ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1273
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 2.240 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 sportovní akce, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1274
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 7.800 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a spolkem Orel
jednota Česká Třebová, příjemcem, IČ 62014960, se sídlem Benátky 398, 560 02 Česká
Třebová, zastoupeným panem PharmDr. Richardem Záveským, starostou jednoty, za
účelem podpory realizace sportovní akce, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1275
Rada města neschvaluje poskytnutí finanční dotace mezi městem Česká Třebová a
spolkem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svinná, IČ 61238627, se sídlem Svinná
19, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Ing. Milanem Dvořákem, starostou
sboru, za účelem podpory realizace sportovní akce, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1276
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Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace
č.j. MUCT/9509/2019/SKT/LIS/SMLD/58 ze dne 01.04.2019, uzavřené s panem M. Š. v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková

č. 1277
Rada města schvaluje poskytnutí individuální dotace na opravu věžních hodin na
kostele sv. Jakuba Většího a uzavření smluvního vztahu mezi městem Česká Třebová,
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako poskytovatelem a
Římskokatolickou farností - děkanstvím Česká Třebová, Klácelova 1, Česká Třebová
560 02, IČ 444 691 44, jako příjemcem ve výši 48.500,- Kč z rozpočtu města pro rok
2019, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1278
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit investiční projekt „Rozšíření
expozice Velorexu v Městském muzeu Česká Třebová“ a podání žádosti o dotaci v rámci
výzvy č. 1/2020/117D72100 Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
pro rok 2020 MMR ČR - podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1279
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prohlásit, že v případě přidělení dotace z
Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 2016 - 2020 MMR ČR na
investiční projekt „Rozšíření expozice Velorexu v Městském muzeu Česká Třebová“,
zajistí dofinancování investičního projektu z rozpočtu města Česká Třebová pro rok
2020 a 2021 dle podmínek výzvy č. 1/2020/117D72100 v minimální výši 50 % z
uznatelných nákladů, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1280
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 Rozšíření expozice
Velorexu v Městském muzeu Česká Třebová“ do Národního programu podpory
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cestovního ruchu v regionech 2016 - 2020 MMR ČR a uzavření smluvního vztahu s
poskytovatelem
PhDr. Janou Staňkovou, Knapovec 122, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 746 16 510, za
nejvýše přípustnou cenu ve výši 135.000,- Kč (neplátce DPH), v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl

č. 1281
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši
188.125 Kč z rozpočtu města Česká Třebová pro rok 2019 na odstranění následků
požáru bytového domu čp. 177 a 178, Lhotka, Česká Třebová - likvidace odpadů a
uzavření smluvního vztahu mezi městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká
Třebová, IČ 002 78 653, jako dárcem a Stavebním bytovým družstvem Česká Třebová,
Lidická 240, 560 02 Česká Třebová, IČ 000 46 213, jako obdarovaným, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1282
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností ke stavbě „Bike
resort Orlicko - Třebovsko, nástupní místo Peklák“ - část veřejné osvětlení mezi
svazkem obcí Region Orlicko - Třebovsko, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 709
39 659, jako stavebníkem a předávajícím a městem Česká Třebová, Staré náměstí 78,
560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako přebírajícím, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1283
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit investiční projekt „Rekonstrukce
Smetanovy ulice v České Třebové“ a podání žádosti o dotaci v rámci 19. výzvy k
předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s
názvem „MAS ORLICKO - IROP - Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV.“, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1284
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města prohlásit, že v případě přidělení dotace z
Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS ORLICKO - IROP Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV.“ na investiční projekt „Rekonstrukce
Smetanovy ulice v České Třebové“, zajistí dofinancování investičního projektu z
rozpočtu města Česká Třebová pro rok 2020 a 2021 dle podmínek 19. výzvy k
předkládání žádostí o podporu, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1285
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 s
nabídkami ze dne 28.11.2019 a Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek ze dne
28.11.2019 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Park s hřištěm
sídliště Trávník v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem RYDO
spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ, IČ 259 18 516, za celkovou
cenu ve výši 4.831.665,68 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1286
Rada města schvaluje uzavření „Hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování
hudebních dl VP_2019_152186“ se společností OSA – Ochranný svaz autorský pro
práva k dílů, hudebním, z.s., Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 Bubeneč, IČO 638 39 997, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1287
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 Ing. Dalibora
Zeleného do funkce člena KOMISE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA s účinností od
03.12.2019.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1288
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje změnu Organizačního
řádu Městského úřadu Česká Třebová s účinností od 01.01.2020 v textu dle
předloženého návrhu.
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Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1289
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, schvaluje celkový počet
zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, tj. v počtu 93 zaměstnanců, 17
strážníků městské policie (včetně velitele) a 2 asistenty prevence kriminality s účinností
od 01.01.2020.
Zodpovídá: Ing. Pirklová

č. 1290
Rada města doporučuje zastupitelstvu stanovit odměnu neuvolněným členům
zastupitelstva města ve výši 1.800 Kč měsíčně, v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a 5 a
§ 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev
územních samosprávných celků.
V případě souběhu více funkcí se souhrnná odměna neposkytuje. Odměna je stanovena
s účinností od 01.01.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena
zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1291
Rada města doporučuje zastupitelstvu stanovit odměnu neuvolněným členům rady
města ve výši 5.400 Kč měsíčně, v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a 5 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních
samosprávných celků.
V případě souběhu více funkcí se souhrnná odměna neposkytuje. Odměna je stanovena
s účinností od 01.01.2020. V případě volby člena rady města na uprázdněnou funkci
bude odměna poskytována ode dne zvolení do funkce.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1292
Rada města doporučuje zastupitelstvu stanovit odměnu neuvolněným členům
zastupitelstva města vykonávajícím funkci předsedy stálých komisí rady nebo výborů
zastupitelstva ve výši 3.000 Kč měsíčně, v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a 5 a § 84
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odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních
samosprávných celků. Odměna je stanovena s účinností od 01.01.2020.
V případě souběhu více funkcí se souhrnná odměna neposkytuje. V případě volby
neuvolněného člena zastupitelstva do funkce předsedy stálé komise nebo výboru
zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne zvolení do funkce.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1293
Rada města doporučuje zastupitelstvu stanovit odměnu neuvolněným členům
zastupitelstva města vykonávajícím funkci člena stálých komisí rady nebo výborů
zastupitelstva ve výši 2.160 Kč měsíčně, v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a 5 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních
samosprávných celků. Odměna je stanovena s účinností od 01.01.2020.
V případě souběhu více funkcí se souhrnná odměna neposkytuje. V případě volby
neuvolněného člena zastupitelstva do funkce člena stálé komise nebo výboru
zastupitelstva, bude odměna poskytována ode dne zvolení do funkce.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1294
Rada města doporučuje zastupitelstvu stanovit odměnu předsedům komisí rady, kteří
nejsou členy zastupitelstva města ve výši 1.500 Kč měsíčně, v souladu s ustanovením §
84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů. Odměna je stanovena s účinností od 01.01.2020. V případě souběhu funkcí
předsedy/předsedkyně komise se souhrnná odměna neposkytuje.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1295
Rada města schvaluje vyřazení drobného a dlouhodobého majetku z majetku Města
Česká Třebová na základě doporučení inventarizační komise ze dne 12.11.2019 dle
přílohy.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1296
Rada města Česká Třebová schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z
účetní evidence Městského úřadu Česká Třebová podle předloženého návrhu.
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Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1297
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
spolupráci města Česká Třebová v rámci projektu „ Strengthening a Europe of
solidarity in times of migration“ (Posilování evropské solidarity v době migrace).
Kontaktní osobou ke koordinaci projektu s jeho organizátorem navrhuje jmenovat Ing.
J. Ž. Veškerá závazná stanoviska budou předem projednána v orgánech města.
Zodpovídá: Mgr. Peterková

č. 1298
Rada města souladu s článkem 1. odst. 4 Jednacího a organizačního řádu redakční rady
periodika Českotřebovské noviny jmenuje s účinností od 03.12.2019 členem redakční
rady Mgr. Petra Šmída, DiS.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 1299
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Lhotka z pozemku
ppč. 636/3 v k.ú. Lhotka (dle situace) podle žádosti A. S.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 1300
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Bezděkov z pozemku
ppč. 1031/5 v k.ú. Česká Třebová (dle situace) podle žádosti L. Š.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 1301
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o provádění předběžné náhradní péče o týrané
zvíře se společností CANIS CENTRUM, s.r.o., IČ 274 89 621, se sídlem Dobrovského
601, 563 01 Lanškroun, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
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č. 1302
Rada města schvaluje uzavření „Dodatku č. 4 k dohodě o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. UOA-V-1/2018
ze dne 5.2.2018“ s Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,
IČO 724 96 991 v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Vencl
č. 1303
Rada města doporučuje zastupitelstvu města Česká Třebová schválit „Stanovisko města
Česká Třebová k návrhu protihlukových opatření v rámci územního řízení pro
rekonstrukci železničního uzlu Česká Třebová“ dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Zelený
č. 1304
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 dodávku „Dodávka diskového pole pro MěÚ Česká
Třebová“ dodavateli RSM CZ a.s., Karolínská 661, 186 00 Praha 8, IČO 639 98 581 za
maximální nabídkovou cenu ve výši 500.000 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města
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