Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 6. ledna 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 1
Rada města Česká Třebová souhlasí s uzavřením mateřských škol zřizovaných městem
Česká Třebová v měsících červenec a srpen r. 2020, z důvodu čerpání dovolené
zaměstnanců mateřských škol dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 2
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a spolkem JUDO
Česká Třebová z.s., příjemcem, IČ 22872205, se sídlem Kateřinská 2143, 560 02 Česká
Třebová, zastoupeným panem Martinem Štusákem, předsedou, za účelem podpory
realizace mezinárodní sportovní akce 9. ročník Velké ceny České Třebové v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 3
Rada města souhlasí se stavbou „Úprava oplocení Česká Třebová, Husova 11“, která
sousedí s pozemky ppč. 762, ppč. 149 a ppč. 754/5 ve vlastnictví města Česká Třebová, vše
v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 4
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 86/2
v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová za cenu 150 Kč/m 2 vlastníkům
bytových jednotek v domě čp. 608 na Parníku v České Třebové. Náklady spojené s
převodem, tj. náklady na kolek na vklad do katastru nemovitostí uhradí nabyvatelé.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 5
Rada města souhlasí s provedením stavební akce „Parkování elektrovozíků, Masarykova
1400, Česká Třebová“, podle dokumentace Projekce DAN, Lidická 22, 787 01 Šumperk
08/2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 6
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-122017292/VB/1, Česká Třebová 163, rekreace, nové OM na pozemcích města Česká
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Třebová ppč. 3256 v katastrálním území Česká Třebová, a dále na pozemcích ppč. 822/1,
ppč. 822/2, ppč. 822/26, ppč. 822/27, vše v katastrálním Parník, mezi městem Česká
Třebová, jako povinným z věcného břemene, a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako
oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 7
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-122017780/VB/2, Česká Třebová, 2569/5, rekreace-knn na pozemku města Česká Třebová
ppč. 2598/3 v katastrálním území Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako
povinným z věcného břemene, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako oprávněným z věcného břemene,
v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 8
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 68 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové s panem J. M. na dobu určitou, na 12 měsíců, od
01.01.2020 do 31.12.2020 za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2. Podmínkou uzavření
nájemní smlouvy je ukončení nájmu k bytu č. 12 na Semanínské ulici v čp. 2085 v České
Třebové ke dni 15.01.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 9
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp. 2089 na Semanínské
ulici v České Třebové s paní V. M. od 01.01.2020. Paní M. byt vyklidí a předá správci
městského bytového fondu, společnosti TEZA s. r. o. nejpozději do 15.01.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 10
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v čp. 2084 na Semanínské
ulici v České Třebové s paní D. B. od 01.01.2020. Paní B. byt vyklidí a předá správci
městského bytového fondu, společnosti TEZA s. r. o. nejpozději do 15.01.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 11
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadávací podmínky a uveřejnění výzvy
pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka masa pro
zařízení Sociálních služeb Česká Třebová“ v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 12
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
poskytovatelem a Římskokatolickou farností - děkanstvím Česká Třebová, Klácelova 1,
560 02 Česká Třebová, IČ 444 691 44, jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 13
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 „Rekonstrukce Smetanovy ulice v České
Třebové“, ve složení:
člen: p. Petr Gregar
náhradník: p. Martin Mašek
p. Aleš Kobulej
Ing. Petr Skopal
pí. Žaneta Leníčková
p. Martin Klejch
p. Miroslav Seďa ml.
Ing. Miloslav Cink
p. Lubomír Vašina ml.
p. Tomáš Pirkl
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 14
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 „Chodník podél silnice III/31512 v ulicích
Podbranská - Lidická“, ve složení:
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člen: Ing. Miloslav Cink
p. Petr Gregar
p. Martin Klejch
p. Aleš Kobulej
p. Miroslav Seďa ml.

náhradník: p. Tomáš Pirkl
p. Martin Mašek
pí. Žaneta Leníčková
Ing. Petr Skopal
p. Stanislav Dufek
Zodpovídá: Ing. Švercl

č. 15
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 „Rekonstrukce VO v ulicích Hýblova,
Podbranská a Lidická v České Třebové“, ve složení:
člen: Ing. Miloslav Cink
náhradník: p. Miroslav Seďa ml.
p. Petr Gregar
p. Martin Mašek
p. Martin Klejch
pí. Žaneta Leníčková
p. Tomáš Pirkl
p. Stanislav Dufek
Ing. Petr Skopal
p. Aleš Kobulej
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 16
Rada města pověřuje s přihlédnutím k § 42, 44, 211 a dalším zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů komisi k provedení úkonů
podle zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Šatny a tribuna
atletického stadionu Na Skalce, Česká Třebová“, ve složení:
člen: Ing. Dalibor Zelený náhradník: p. Stanislav Dufek
Ing. Miloslav Cink
p. Miroslav Seďa ml.
Ing. Petr Skopal
p. Aleš Kobulej
p. Martin Klejch
p. Petr Gregar
Ing. Miloš Novák / AT
Ing. Petr Schwarzbach / AI
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 17
Rada města schvaluje uzavření „Přílohy č. 1/2020 ke Smlouvě o provádění svozu
a odstraňování odpadu č. 110/2009“ se společností Eko Bi s.r.o., se sídlem Semanínská
2050, 560 02 Česká Třebová, IČ 648 27 500, za účelem pravidelného svozu odpadu z
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kontejnerů a popelnic městského úřadu a hasičských zbrojnic v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 18
Rada města schvaluje účast Mgr. Jany Endyšové, DiS. a Ing. Jaromíry Žáčkové na setkání
účastníků projektu „Strengthening a Evrope of solidarity in times of migration“, které se
uskuteční ve dnech 5. – 8. února 2020.
Zodpovídá: Mgr. Peterková

Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 6. ledna 2020

5

