Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 16. prosince 2019
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 1305
Rada města schvaluje výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Česká Třebová účinné od 01.04.2017 a schvaluje přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na zajištění výroby a vysílání televizních zpravodajských
reportáži a uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem Orlická mediální skupina, z.s.,
IČ 03783138, se sídlem Hýblova 543, 560 02 Česká Třebová, za nejvýše přípustnou cenu
918.000 Kč, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1306
Rada města schvaluje žádost Mgr. Jany Voleské, ředitelky Městského muzea Česká
Třebová o změnu pracovního úvazku s účinností od 1. ledna 2020 podle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1307
Rada města schvaluje žádosti základních škol zřizovaných městem Česká Třebová o
vyhlášení volných dnů ve dnech 29. a 30. června 2020.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1308
Rada města schvaluje přijetí finančního účelového daru ve výši 30.000 Kč pro Základní
školu Česká Třebová, Nádražní ulice, Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová, IČ 70882452,
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1309
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 15.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a spolkem
Společnost železniční při DKV Česká Třebová z.s., příjemcem, IČ 61239691, se sídlem
Moravská 924, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Davidem Vavrouškem,
předsedou, za účelem podpory realizace projektu rekonstrukce železničního vozu Daa-k,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 1310
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 4.700 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a Sborem Církve
bratrské v České Třebové, příjemcem, IČ 73633291, se sídlem Tykačova 1183, 560 02
Česká Třebová, zastoupeným panem Ing. Rostislavem Staňkem M.A., správcem sboru,
za účelem podpory kulturní akce „Dětská vánoční slavnost“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing Hudečeková
č. 1311
Rada města schvaluje uzavření dohody o narovnání závazků vyplývajících ze smlouvy o
dílo „Výměna lezeckých panelů na stávající venkovní lezecké stěně“, uzavřené dne
23.10.2018, mezi městem Česká Třebová, jako objednatelem, a společností Makak
climbing, s.r.o., IČ 27316173, se sídlem Liberecká 480/104, 466 01 Jablonec nad Nisou,
jako zhotovitelem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1312
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 85/3, v
katastrálním území Lhotka u České Třebové, o výměře 32 m2, za cenu 5 Kč/m2/rok, tj.
160 Kč/rok, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a M. P. jako nájemcem,
na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1313
Rada města souhlasí s instalací zábradlí na pozemku města ppč. 247/3, v katastrálním
území Česká Třebová, mezi vchodem do domu čp. 1895 a chodníkem na ulici
Habrmanova, dle žádosti Bytového družstva Červenka, IČ 27474372, se sídlem
Habrmanova 1896, 560 02 Česká Třebová, ze dne 02.12.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1314
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce věcí movitých a
nemovitých ze dne 21.12.2012, uzavřené mezi Městem Česká Třebová, jako půjčitelem a
Městským muzeem Česká Třebová, IČO 70943800, Klácelova 80, Česká Třebová, jako
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vypůjčitelem. Obsahem dodatku bude s účinností od 01.01.2020 prodloužení doby
výpůjčky do 31.12.2030 dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1315
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 367/1 o výměře
65 m2 v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová (v zákresu) za
účelem užívání zpevněné plochy pro přístup, příjezd a parkování ve výši 3 Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, od 01.01.2020 T. H. v textu dle návrhu.
Nájemce je povinen po pronajatém pozemku umožnit přístup pro případné opravy a
údržbu sousedního domu čp. 38.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1316
Rada města souhlasí s provedením stavební akce „Modernizace bytů ve 2. NP, Ústecká
205, Česká Třebová“, podle dokumentace Projekce DAN, Lidická 22, 787 01 Šumperk
08/2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1317
Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy, jejímž obsahem je zpracovávání
vzpomínek na zesnulé a zajišťování jejich vydávání v Českotřebovském zpravodaji, mezi
městem Česká Třebová, jako příkazcem, a společností Eko Bi s.r.o., IČ 64827500, se
sídlem Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, jako příkazníkem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1318
Rada města souhlasí se změnou termínu dokončení stavební akce „Modernizace silnice
III/35846 v úseku průtah Semanínem – křižovatka s I/43“ dle žádosti Pardubického kraje
z 28.11.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1319
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/4/AS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1849/1 v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a R. H. jako budoucím
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oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1320
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/5/BS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1849/1 v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a Mgr. P. V. jako budoucím
oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1321
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/16/AS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemcích města Česká Třebová ppč. 1901/1 a ppč. 1851/1, oba v katastrálním
území Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a I. B.
jako budoucím oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1322
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/6/AS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1851/1 v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a SJM J. V. a Z. V. jako
budoucím oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1323
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/23/AS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1898/1 v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a I. B. jako budoucím
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oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1324
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/24/BS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1898/1 v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a J. Ch. jako budoucím
oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1325
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/7/AS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1851/1, v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a D. S. jako budoucím
oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1326
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/8/BS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1851/1 v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a J. S. jako budoucím
oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1327
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/34/AS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1898/1, v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a I. D., L. jako budoucím
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oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1328
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/350/AS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova
– knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1898/1 v katastrálním území Česká
Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a T. V. jako budoucím
oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1329
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/25/AS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1898/1 v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a SJM A. N. a H. N. jako
budoucím oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1330
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/27/AS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1898/1, v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a Z. V. jako budoucím
oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1331
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/28/AS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1898/1, v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a Z. N. jako budoucím
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oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1332
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/36/AS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1898/1, v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a A. S. jako budoucím
oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1333
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/41/AS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1898/1, v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a V. V. jako budoucím
oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1334
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/42/AS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1898/1, v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a J. G. jako budoucím
oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1335
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/48/AS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1946/5, v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a MDDr. E. D. jako budoucím
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oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1336
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/68/AS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1976, v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a L. M. jako budoucím
oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1337
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/44/AS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1946/5 v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a SJM J. H. a S. H. jako
budoucím oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1338
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/37/AS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1898/1 v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a SJM M. L. a A. L. jako
budoucím oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1339
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007861/38/BS, Česká Třebová, Dvořákova, Alešova –
knn, na pozemku města Česká Třebová ppč. 1898/1 v katastrálním území Česká Třebová,
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mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným, a SJM M. Š. a Š. Š. jako
budoucím oprávněným, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako investorem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1340
Rada města souhlasí s provedením seskoků specialistů armády ČR, zástupců
43. výsadkového praporu Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim, na atletický stadion
Na Skalce, ppč. 3309/1 v k. ú. Česká Třebová a na fotbalové hřiště pod Jelenicí,
ppč. 730/1 v k. ú. Parník, ve dnech 18.08.-20.08.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1341
Rada města souhlasí s konáním akce „Otužilci v Javorce“ dne 29.12.2019 od 12:00 do
16:00 hod. dle žádosti Miroslava Tomše, předsedy spolku Otužilci Česká Třebová, z.s. se
sídlem Lhotka 211, Česká Třebová, IČ: 08208972 ze dne 27.11.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1342
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 o velikosti 1+kk v čp. 2100
na Masarykově ulici v České Třebové s paní R. P. na dobu neurčitou od 01.01.2020 za
měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1343
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na Masarykově ulici čp. 1104
v České Třebové s paní V. B. na dobu určitou, na 12 měsíců, od 01.01.2020 do 31.12.2020
za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1344
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 o velikosti 1+2 v čp. 1107
v ulici Na Trubech v České Třebové s paní R. T. a s panem R. T. na dobu určitou, na 3
měsíce, od 01.01.2020 do 31.03.2020, za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1345
Rada města schvaluje zvýšení nájemného z pozemků pro hrobová místa ze 7 Kč/m 2/rok
na 20 Kč/m2/rok s účinností od 01.02.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1346
Rada města schvaluje sazby za zpoplatnění věcných břemen zřizovaných na majetku
města s účinností od 01.01.2020, pro nově podané žádosti takto:
pro sdělovací vedení, kabely nízkého a vysokého napětí 300 Kč za běžný metr +
DPH v zákonné výši, při šířce věcného břemene 0,5 m a ochranném pásmu 1 m po každé
straně vedení,
pro vedení ostatních inženýrských sítí a jiné druhy břemen 100 Kč za zatížený m 2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1347
Rada města schvaluje zvýšení cen pro pronájem pozemků v majetku města užívaných pro
zemědělskou prvovýrobu, pro činnosti ZO ČZS a uživatele zahrádek takto:
-

zemědělská prvovýroba z 10 % z BPEJ na 30 % z BPEJ,
u zahrádek z 0,50 Kč/m2/rok na 1 Kč/m2/rok,
u zaměřených staveb z 5 Kč/m2/rok na 10 Kč/m2/rok.
Zodpovídá: Ing. Smrčka

č. 1348
Rada města schvaluje uzavření dodatku 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 je
změna osoby vypůjčitele, kterým je s účinností od 01.01.2020 Tělocvičná jednota Sokol
Česká Třebová II, IČ 75158248, se sídlem Komenského 781, 560 02 Česká Třebová, v
textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1349
Rada města schvaluje výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a schvaluje přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na poskytování správcovských služeb a uzavření smluvního
vztahu s dodavatelem NADĚJE, IČ 00570931, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha
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5 – Stodůlky, za nejvýše přípustnou cenu 100.000 Kč + DPH v zákonné výši, v textu dle
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1350
Rada města bere na vědomí Výzvu k provedení údržby ochranného pásma vyplývající ze
zákona č. 458/200 Sb., energetický zákon a schvaluje uzavření Dohody o způsobu
provedení údržby ochranného pásma vedení na pozemku města Česká Třebová ppč. 575
v katastrálním území Svinná u České Třebové, mezi městem Česká Třebová a společností
ČEPS, a. s., IČ 257 02 556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, v textu
dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1351
Rada města bere na vědomí Výzvu k provedení údržby ochranného pásma vyplývající ze
zákona č. 458/200 Sb., energetický zákon a schvaluje uzavření Dohody o způsobu
provedení údržby ochranného pásma vedení na pozemcích města Česká Třebová
ppč. 398/6 a ppč. 398/5, oba v katastrálním území Kozlov u České Třebové, mezi městem
Česká Třebová a společností ČEPS, a. s., IČ 257 02 556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská
774/2, PSČ 101 52, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1352
Rada města jako sousední vlastník pozemku ppč. 384/11 souhlasí se stavbou „novostavba
rodinného domu Parník – Česká Třebová“ a se stavbou oplocení na pozemku ppč. 384/17,
vše v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, podle žádosti Ing. arch. V. K. ze
dne 04.12.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1353
Rada města souhlasí s uložením vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích
ppč. 776/3 a 384/11, ve vlastnictví města Česká Třebová, v katastrálním území Parník,
obci Česká Třebová, pro stavbu „novostavba rodinného domu Parník – Česká Třebová“
na pozemku ppč. 384/17, dle žádosti Ing. arch. V. K. ze dne 04.12.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1354
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu z pozemku pč. 384/17 na pozemek města
ppč. 776/2, vše v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, dle žádosti Ing. arch.
V. K. ze dne 04.12.2019. Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního
hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1355
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě ke stavbě „Přípojka vodovodu, zřízení ATS, přípojka splaškové kanalizace
na pozemek ppč. 2785/39 katastrální území a obec Česká Třebová“ na pozemcích
ppč. 2785/1 a ppč. 3439/1, ve vlastnictví města Česká Třebová, v katastrálním území a
obci Česká Třebová, mezi manžely Ing. M. a MUDr. I. V. jako oprávněnými z věcného
břemene a městem Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Náklady spojené s návrhem na vklad práva do katastru nemovitostí, uhradí oprávnění.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1356
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě ke stavbě „Rozšíření vnitřního vodovodu a kanalizace v k.ú.
Česká Třebová, lokalita Na Horách“ na pozemcích ppč. 3439/1, ppč. 2841/2, ppč. 2785/25
a ppč. 2884/2, ve vlastnictví města Česká Třebová, v katastrálním území a obci Česká
Třebová, mezi manžely Ing. M. a MUDr. I. V. jako budoucím oprávněným a městem
Česká Třebová, jako budoucím povinným, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1357
Rada města schvaluje 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, mezi
městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a Z. J. jako pronajímatelem, v textu dle
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1358
Rada města schvaluje Program na podporu obnovy nemovitostí v městské památkové
zóně (MPZ) města Česká Třebová pro rok 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1359
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 Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, IČ 648
27 500, jako poskytovatelem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1360
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 001/1/18 o odstraňování odpadů
v areálu skládky TKO Třebovice, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 1361
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o provádění předběžné náhradní péče o týraná
zvířata se Střední školou zemědělskou a veterinární Lanškroun, se sídlem Dolní
Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun, IČ 00087670, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 1362
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o provádění předběžné náhradní péče o týraná
zvířata s Radkem Kašparem, se sídlem Na Kopci 105, 561 17 Dlouhá Třebová,
IČ 63203481, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 1363
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o provádění předběžné náhradní péče o týraná
zvířata s Farmou Kozák s.r.o., se sídlem Ke Karlovu 1952/12, 120 00 Praha 2 -Nové Město,
IČ 28445902, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
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č. 1364
Rada města schvaluje uzavření smlouvy mezi Mgr. Milanem Mikoleckým, Brožíkova 933,
560 02 Česká Třebová, IČ: 132 18 956 a městem Česká Třebová, Staré náměstí 78,
560 02 Česká Třebová, IČ: 002 78 653, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 1365
Rada města schvaluje uzavření „Přílohy č. 1/2019 ke Smlouvě o provádění svozu
tříděného odpadu č. T-29/15/15“ se společností Eko Bi s.r.o., se sídlem Semanínská 2050,
560 02 Česká Třebová, IČ 648 27 500, za účelem pravidelného svozu tříděného odpadu
městského úřadu, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1366
Rada města schvaluje udělení souhlasů k jiné výdělečné činnosti úředníkům městského
úřadu v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle
předloženého návrhu s účinností od 01.01.2020.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1367
Rada města v souladu s ustanovením § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím znaku města Česká Třebová na
pohlednicích a turistických magnetkách. Souhlas se vydává pro vydavatelství „Ivan
Rillich“, se sídlem Frymburk 231, 382 79 Frymburk, IČO 184 18 082.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1368
Rada města schvaluje uzavření Dohody o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních
zásilek číslo 2019/11712 mezi Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha
1, IČO: 471 14 983, a městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová,
IČO: 002 78 653, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1369
Rada města schvaluje v návaznosti na usnesení RM z 2.12.2019 číslo č.1304/2019 uzavření
smluvního vztahu formou smlouvy o dodávce „SMLOUVA O DODÁVCE HPE MSA
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2052“ mezi Městem Česká Třebová a společností RSM CZ a.s., Karolínská 661, 186 00
Praha 8, IČO 639 98 581, za maximální nabídkovou cenu ve výši 464 295,15 Kč včetně
DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1370
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Semanínská z pozemku
ppč. 1761/1 v k.ú. Česká Třebová (dle situace) podle žádosti A. K.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 1371
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci v obci Svinná z pozemku
ppč. 41/7 v k.ú. Svinná (dle situace) podle žádosti L. K.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 1372
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
č. 1373
Rada města bere na vědomí rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v
Pardubicích ze dne 30.10.2019, č.j. 52 A 121/2018 a schvaluje postup dle přiloženého
návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 1374
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb Vema V4Cloud č.2019/317,
dodatek č. 1 mezi Městem Česká Třebová a společností Vema, a.s., Okružní 871/3a, Brno
638 00, IČ 262 26 511, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
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č. 1375
Rada města ve funkci valné hromady společnosti TEZA s.r.o. dle § 102 odst. 2 písm. c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolává
dosavadního předsedu dozorčí rady společnosti TEZA, s.r.o., se sídlem Česká Třebová,
F. V. Krejčího čp. 405, PSČ 560 02, IČO 620 61 739, Ing. Bc. Aleše Spirmana,
z funkce předsedy dozorčí rady, ke dni 16.12.2019.
Zodpovídá: p. Doleček
č. 1376
Rada města ve funkci valné hromady společnosti TEZA s.r.o. dle § 102 odst. 2 písm. c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, volí do
funkce předsedy dozorčí rady společnosti TEZA, s.r.o., se sídlem Česká Třebová, F. V.
Krejčího čp. 405, PSČ 560 02, IČO 620 61 739, prof. Ing. Václava Cempírka, Ph.D.,
s účinností od 17.12.2019.
Zodpovídá: p. Doleček
č. 1377
Rada města ve funkci valné hromady společnosti TEZA s.r.o. dle § 102 odst. 2 písm. c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti s ručením omezeným
mezi společností TEZA, s.r.o., se sídlem Česká Třebová, F. V. Krejčího čp. 405, PSČ
560 02, IČO 620 61 739, a předsedou dozorčí rady prof. Ing. Václavem Cempírkem, PhD.,
v textu dle návrhu.
Zodpovídá: p. Doleček
č. 1378
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová, schvaluje předloženou zprávu o činnosti obchodní
společnosti TEZA, s.r.o. v období 01-09/2019.
Zodpovídá: p. Doleček
č. 1379
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová, schvaluje předložený aktualizovaný plán investic, oprav
nad 100.000,- Kč a leasingu obchodní společnosti TEZA, s.r.o. na rok 2019.
Zodpovídá: p. Doleček
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č. 1380
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová, schvaluje předloženou zprávu o hospodaření obchodní
společnosti TEZA, s.r.o. za období 01-09/2019.
Zodpovídá: p. Doleček
č. 1381
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová schvaluje předložený plán investic, oprav nad 100.000,- Kč
a leasingu obchodní společnosti TEZA, s.r.o. na rok 2020.
Zodpovídá: p. Doleček
č. 1382
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová schvaluje předložený koncepční investiční výhled na období
2021-2022.
Zodpovídá: p. Doleček
č. 1383
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová, bere na vědomí podanou zprávu o činnosti dozorčí rady
společnosti ve 2. pololetí t. r.
Zodpovídá: Ing. Bc. Spirman
č. 1384
Rada města ve funkci valné hromady společnosti TEZA, s.r.o., Česká Třebová dle § 102
odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, ukládá jednateli společnosti učinit veškeré kroky vedoucí ke snížení základního
jmění společnosti a vyplacení částky ve výši 1.500.000 Kč zakladateli, a to do 30.06.2020.
Zodpovídá: p. Doleček
č. 1385
Rada města, při výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o. Česká
Třebová, uděluje jednateli této společnosti panu Gustavu Dolečkovi za práci ve 2. pololetí
roku 2019 mimořádnou odměnu ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
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č. 1386
Rada města ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká
Třebová, Semanínská 2050, PSČ 560 02, IČ: 64827500, schvaluje zprávu o činnosti
obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová za leden až říjen 2019.
Zodpovídá: p. Řehák
č. 1387
Rada města ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká
Třebová, Semanínská 2050, PSČ 560 02, IČ: 64827500, schvaluje předloženou zprávu o
realizovaných investicích a opravách nad 50.000,- Kč obchodní společnosti Eko Bi s.r.o.
Česká Třebová za leden až říjen 2019.
Zodpovídá: p. Řehák
č. 1388
Rada města ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká
Třebová, Semanínská 2050, PSČ 560 02, IČ: 64827500, schvaluje plán investic a oprav
obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová na rok 2020.
Zodpovídá: p. Řehák
č. 1389
Rada města ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká
Třebová, Semanínská 2050, PSČ 560 02, IČ: 64827500, schvaluje předloženou zprávu o
hospodaření obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová za leden až říjen 2019.
Zodpovídá: p. Řehák
č. 1390
Rada města ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká
Třebová, Semanínská 2050, PSČ 560 02, IČ: 64827500, bere na vědomí podanou zprávu
ze zasedání dozorčí rady společnosti.
Zodpovídá: p. Ing. Šplíchal
č. 1391
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká
Třebová, Semanínská 2050, uděluje jednateli této společnosti panu Zdeňku Řehákovi za
práci v II. pololetí roku 2019 mimořádnou odměnu ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
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č. 1392
Rada města bere na vědomí seznámení s hospodařením Vodárenské společnosti Česká
Třebová, s.r.o. v roce 2019 a seznámení s předpokládaným výsledkem hospodaření
společnosti za rok 2019 ve výši 673,2 tis. Kč.
Zodpovídá: Ing. Šilar
č. 1393
Rada města souhlasí s předloženým návrhem nákladů a výnosů Vodárenské společnosti
Česká Třebová, s.r.o. v r. 2020. Rada města souhlasí se stanovením cen vodného a
stočného pro obyvatele a ostatní odběratele od 1.1.2020 takto :
cena vodného v Kč za m3 bez DPH …………….....…33,50 Kč
cena stočného v Kč za m3 bez DPH…………….……29,30 Kč
cena pitné vody předané v Kč za m3 bez DPH…..…17,10 Kč
cena odpadní vody převzaté v Kč za m3 bez DPH…20,60 Kč.
Zodpovídá: Ing. Šilar
č. 1394
Rada města souhlasí s předloženým plánem jmenovitých oprav Vodárenské společnosti
Česká Třebová, s.r.o. v předpokládaném rozsahu 10.570.000,- Kč v r. 2020 a s
předloženým plánem investičních akcí Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. v
předpokládaném rozsahu 14.886.000,- Kč v r. 2020 .
Zodpovídá: Ing. Šilar
č. 1395
Rada města bere na vědomí podanou zprávu o činnosti dozorčí rady Vodárenské
společnosti Česká Třebová, s.r.o. v r. 2019.
Zodpovídá: Ing. Šilar
č. 1396
Rada města souhlasí s udělením mimořádné odměny jednateli Vodárenské společnosti
Česká Třebová, s.r.o. p. Jiřímu Šilarovi za dobrou práci ve 2. pololetí roku 2019 ve výši
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 16. prosince 2019
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