Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 20. ledna 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 19
Rada města na základě žádosti evidované pod čj.: MUCT/32000/2019/DOP/THK/ v
souladu s Pravidly pro vydávání povolení ke stání v zóně zákazu stání na pozemních
komunikacích označených dopravní značkou IP 25a „zóna s dopravním omezením“ s
dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Neplatí pro držitele povolení MěÚ“ neuděluje
žadateli výjimku z těchto pravidel a nesouhlasí s vydáním povolení ke stání na pozemní
komunikaci, ulice Slovanská, označené výše uvedenou dopravní značkou IP 25a, pro
vozidlo uvedené v žádosti.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 20
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Grégrova z pozemku
ppč. 384/17 v k.ú. Parník (dle situace) podle žádosti Ing. V. K.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 21
Rada města bere na vědomí s účinností od 01.01.2020 zvýšení platů ředitelů
příspěvkových organizací města Česká Třebová, a to v souladu s nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 22
Rada města schvaluje termíny zápisů dětí do základních a mateřských škol zřizovaných
městem Česká Třebová podle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 23
Rada města schvaluje přijetí věcného daru pro Mateřskou školu Česká Třebová,
U Stadionu, U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová, IČ 70982341, dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 24
Rada města schvaluje přijetí finančního účelového daru ve výši 4.000 Kč pro Základní
uměleckou školu Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová, IČ 72085355, dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 25
Rada města schvaluje žádost Základní umělecké školy Česká Třebová o vyhlášení volných
dnů ve dnech 29. a 30. června 2020.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 26
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce drobného movitého majetku v celkové
hodnotě 43.707 Kč mezi Městem Česká Třebová jako půjčitelem a Domem dětí a mládeže
Kamarád, Česká Třebová, se sídlem Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová, IČ 72085363,
jako vypůjčitelem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 27
Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy v celkové hodnotě 58.080 Kč s DPH mezi
Městem Česká Třebová, jako prodávajícím a Kulturním centrem Česká Třebová,
IČ 70975124, se sídlem Nádražní 397, 560 02 Česká Třebová, jako kupujícím, v textu dle
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je prodej 3D brýlí.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 28
Rada města schvaluje opravu svého usnesení č. 1311 ze dne 16.12.2019:
„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.“ takto:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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,
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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. 29
Rada města bere na vědomí výpověď smlouvy o výpůjčce sklepních prostor budovy
čp. 959 na pozemku stpč. 140/14 v katastrálním území Česká Třebová, uzavřené dne
21.12.2017, mezi městem Česká Třebová, jako půjčitelem, a K. S. jako vypůjčitelem,
kterou podal vypůjčitel dne 07.01.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 30
Rada města souhlasí s dočasným odnětím částí pozemků ppč. 345 a ppč. 346 v
katastrálním území Svinná u České Třebové z pozemků určených k plnění funkce lesa v
rámci stavby „V 401-modernizace“ dle žádosti společnosti ČEPS INVEST, a.s.,
IČ 24670111, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10-Michle, ze dne 10.01.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 31
Rada města schvaluje výpůjčku nebytových prostor v 1., 2. a 3. nadzemním podlaží
objektu čp. 2062 na náměstí 17. listopadu v Borku v České Třebové (mimo prostor
užívaných MŠ Vinohrady), za účelem poskytování vzdělávání, od 01.02.2020, na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, a dále schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi
městem Česká Třebová, jako půjčitelem, a Speciální základní školou, mateřskou školou a
praktickou školou Ústí nad Orlicí, IČ 70844755, se sídlem Lázeňská 206, 562 01 Ústí nad
Orlicí, jako vypůjčitelem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 32
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3095/2
označené dle geometrického plánu č. 4302-27/2019 jako ppč. 3095/32 v katastrálním území
Česká Třebová, o výměře 45 m2, za cenu 150 Kč/m2, tj. celkem za 6.750 Kč, manželům
A. F. a J. F. a dále doporučuje schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v textu
dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 33
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku
ppč. 3038/31 v katastrálním území Česká Třebová, která je geometrickým plánem č. 4273519/2018 označená jako stpč. 4909, a dále doporučuje schválit uzavření darovací smlouvy
mezi městem Česká Třebová, jako obdarovaným, a Pardubickým krajem, IČ 70892822,
se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11, jako dárcem, v textu dle
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 34
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku stpč. 50 o výměře
123 m2, jehož součástí je budova čp. 35, stavba občanského vybavení, v katastrálním
území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 290.000,- Kč
Mgr. ak. soch. T. V. a MgA. J. K. Na převáděné nemovitosti bude zřízeno věcné právo
předkupní ve prospěch města Česká Třebová. Rada města dále doporučuje schválit celý
text kupní smlouvy dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 35
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby číslo: IE-12-2007830/VB/46, název: Č. Třebová-Strakov,
VN3823-obnova vn, 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. 36
Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku ppč. 75/2, v katastrálním území Parník
a obci Česká Třebová, za účelem zřízení zahrádky, za cenu 1 Kč/m 2/rok, na dobu
neurčitou, od 01.03.2020 s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 37
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku ppč. 3204/3
v katastrálním území Česká Třebová (částí pozemku) za kupní cenu 150,- Kč/m2. Výše
kupní ceny odpovídá prodeji obdobných pozemků města v minulosti, jejím cílem je
podpořit rozvoj bydlení v návaznosti na již vlastněné nemovitosti. Navržená kupní cena
dále zohledňuje zátěž pozemku nadzemním vedením vysokého napětí. Nabyvatelé dále
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uhradí náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a náklady na kolek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující. Při
prodeji budou respektovány inženýrské sítě.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 38
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku
ppč. 367/1 katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová dle žádosti
J. B. ze dne 1.11.2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 39
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 367/1 v katastrálním území
Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová za účelem zřízení zahrádky, za cenu
1 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, od 01.04.2020 s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 40
Rada města souhlasí s konáním akce ZUŠ Open 2020 dne 15.05.2020 od 13.00 hod. do
18.00 hod. na dopravním terminálu v České Třebové dle žádosti Základní umělecké školy
Česká Třebová, se sídlem Kozlovská 775, Česká Třebová, IČ:72085355, ze dne 07.01.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 41
Rada města bere na vědomí informaci o rozhodnutích odboru majetku města ve věcech
pronájmu bytů města, učiněných na základě usnesení rady města č. 226 ze dne 31. března
2014 za období říjen až prosinec 2019.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 42
Rada města neschvaluje udělení výjimky z článku 2.2 Pravidel rady města č. 1 pro
pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová D. M. pro účast v I. kole dražby, ale
umožňuje mu účastnit se dražeb městských bytů od II. kola.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 43
Rada města neschvaluje udělení výjimky z článku 2.2 Pravidel rady města č. 1 pro
pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová K. P.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 44
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 62 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové s panem P. P. a s paní D. P. na dobu určitou, na 12
měsíců, od 01.02.2020 do 31.01.2021, za měsíční nájemné 51,95 Kč/m2. Současně rada
města schvaluje uzavření dohody s panem P. P. a s paní D. P. o ukončení nájmu k bytu
č. 82 v témže domě ke dni 14.02.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 45
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 67 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové s paní E. F. na dobu určitou od 01.02.2020 do
31.01.2021 za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 46
Rada města schvaluje vyrozumění k podání Bytového družstva Červenka v textu dle
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 47
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu z místní komunikace, ppč. 755/3, na pozemek
ppč. 136/1, vše v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, podle žádosti M. P.
Rozhodnutí o sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 48
Rada města bere na vědomí změnu platebního profilu a s tím související změnu doby
trvání finančního leasingu a schvaluje uzavření smluvního vztahu formou Dodatku ke
smlouvě o finančním leasingu č. 1070290 mezi Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78,
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560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako klientem a společností ŠkoFIN s.r.o., Pekařská
6, 155 00 Praha 5, IČ 458 05 369, jako společností, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 49
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017, čl. XII, odst. 1) přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a
pro provedení stavby na akci „Rozšíření expozice Velorexu v Městském muzeu Česká
Třebová“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem KIP, spol. s r. o., Toulovcovo nám.
156, 570 01 Litomyšl, IČ 150 36 499, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 331.540,- Kč
včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 50
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 nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Oprava podlahy objektu čp. 1 Kozlov v České Třebové“ v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 51
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,
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15.01.2020 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Dodávka masa pro zařízení Sociálních služeb Česká Třebová“ a uzavření
smluvního vztahu s dodavatelem BIDFOOD Czech Republic s.r.o., V Růžovém údolí 553,
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 282 34 642, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 52
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Singletrack Glacensis II nástupní místo Peklák, Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu formou Dodatku
č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2019-21 ze dne 26.06.2019 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
na stavební práce mezi Regionem Orlicko - Třebovsko, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad
Orlicí, IČ 709 39 659 jako objednatelem a společností PROFISTAV Litomyšl, a.s.,
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Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 277 42 741 jako zhotovitelem, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 53
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 veřejného osvětlení v místní části Stará Lhotka v České Třebové“ v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 54
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prohlásit, že zajistí financování investiční
akce - stavebních prací „Chodník podél silnice III/31512 v ulicích Podbranská - Lidická“
s předpokládanými investičními náklady ve výši 6.128.760,- Kč včetně DPH z rozpočtu
města Česká Třebová na rok 2020 a 2021 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 55
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o vypořádání
závazků mezi Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002
78 653 a Tělocvičnou jednotou Sokol Lhotka - Česká Třebová, Lhotka 226, 560 02 Česká
Třebová, IČ 493 14 874, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 56
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
celostátní konferenci „Města budoucnosti 2020“, která se uskuteční dne 23.dubna 2020 v
Praze. Souhlas se vydává pro společnost BONAFIDE GROUP, SE se sídlem Wolkerova
965/15, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČO 290 40 621.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
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č. 57
Rada města doporučuje příspěvkovým organizacím zřizovaných Městem Česká Třebová
stanovit výši cestovních náhrad v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 58
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizované „Zásady pro
poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členů Zastupitelstva města Česká
Třebová“ v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 59
Rada města bere na vědomí souhrnnou zprávu o došlých a vyřízených stížnostech a
peticích Městskému úřadu Česká Třebová za období od 01.05.2019 do 31.12.2019.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 60
Rada města v návaznosti na uzavřenou „Smlouvu o partnerství a spolupráci“ se
slovenským městem Svit a v případě získání grantového programu „Evropa pro občany“,
jehož organizátorem bude partnerské město Svit, souhlasí s účastí města Česká Třebová.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
č. 61
Rada města schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi SH ČMS - Sborem dobrovolných
hasičů Česká Třebová, Chorinova 29, 560 02 Česká Třebová, IČO: 612 37 604, jako
obdarovaným, a městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová,
IČO: 002 78 653, jako dárcem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 62
Rada města bere na vědomí zvýšení úhrad za stravu v Sociálních službách Česká Třebová,
a to zvýšení úhrady za celodenní stravy v domově pro seniory od 01.02.2020, v týdenním
stacionáři od 01.03.2020 a zvýšení ceny oběda pro klienty pečovatelské služby od
01.02.2020.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
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Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 20. ledna 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 63
Rada města bere na vědomí změnu úhrad za úkony pečovatelské služby poskytované
Sociálními službami Česká Třebová s účinností od 01.02.2020.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 64
Rada města souhlasí, že v případě přiznání neinvestičního grantu z rozpočtových
prostředků Ministerstva vnitra ČR na realizaci projektu „Česká Třebová – Trávení
volného času a prevence kriminality dětí sídliště Borek“, v celkové částce 231.679 Kč,
poskytne částku z rozpočtu města Česká Třebová na rok 2020 na realizaci výše uvedeného
projektu finanční spoluúčast v minimální výši 30 % z celkových předpokládaných
nákladů.
Zodpovídá: p. Vencl
č. 65
Rada města Česká Třebová odmítá odpovědnost za újmu Ž. J. v zastoupení JUDr. Z. R.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 66
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Statut Cen města Česká Třebová
KOHOUT v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
Schválil:
Mgr. Josef Kopecký
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 20. ledna 2020
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