Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 2. března 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 124
Rada města schvaluje žádost Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice o vyhlášení
volného dne a přerušení činnosti školní družiny, školního klubu a školní výdejny dne
4. května 2020.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 125
Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 1/2018 mezi
Městským muzeem Česká Třebová, zastoupeným Mgr. Janou Voleskou, se sídlem
Klácelova 80, 560 02 Česká Třebová, IČ 70943800, jako půjčitelem a Českým
esperantským svazem, zastoupeným předsedkyní Mgr. Libuší Hýblovou, se sídlem
náměstí Míru 81/1, 568 02 Svitavy, IČ 00443034, jako vypůjčitelem, dle předloženého
návrhu. Předmětem dodatku je prodloužení doby trvání smlouvy o výpůjčce do
31.12.2020.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 126
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich
sousedů 2020 – Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako objednatelem a
organizací POST BELLUM, o. p. s., IČ 26548526, se sídlem Štěpánská 704/61, Nové
Město, 110 00 Praha 1, jako zhotovitelem, za celkovou cenu ve výši 55.000 Kč. Předmětem
této smlouvy je realizace projektu „Příběhy našich sousedů“ na základních školách v
České Třebové v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 127
Rada města Česká Třebová v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů
1. o d v o l á v á
k 31.07.2020 paní Mgr. Janu Endyšovou, DiS. z pracovního místa ředitelky Domu dětí a
mládeže Kamarád, Česká Třebová, z důvodu ukončení šestiletého období výkonu práce
na pracovním místě ředitelky školského zařízení a vyhlášení nového konkursního řízení,
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2. v y h l a š u j e
konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže
Kamarád, Česká Třebová, Sadová 1385, Česká Třebová, příspěvkové organizace města,
s předpokládaným nástupem od 01.08.2020,
3. p o v ě ř u j e
vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy, požádat Krajský úřad Pardubického
kraje, Českou školní inspekci, o určení příslušných členů konkursní komise a vyzvat
ředitelku Domu dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová, aby zorganizovala volbu člena
konkursní komise z řad pedagogických pracovníků školského zařízení a doložila ji
zápisem o volbě.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 128
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a organizací
ZO ČSOP PODORLICKO Česká Třebová, příjemcem, IČ 64772195, se sídlem
Podbranská 959, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou paní PaedDr. Hanou Grundovou,
předsedkyní, za účelem podpory činnosti organizace v roce 2020, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 129
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a panem
Mgr. Vladimírem Vaňkem, příjemcem, IČ 18843654, se sídlem třída SNP 603/37, 500 03
Hradec Králové – Slezské Předměstí, za účelem uspořádání Velké ceny v České Třebové
v cyklomaratonu na horských kolech o pohár starostky města, v textu dle předloženého
návrhu. Dotace se poskytuje jako podpora malého rozsahu v režimu de minimis.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 130
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 35.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a Gymnáziem, Česká
Třebová, Tyršovo náměstí 970, příjemcem, IČ 49314670, se sídlem Tyršovo náměstí 970,
560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Mgr. Josefem Menšíkem, ředitelem, za
účelem podpory realizace akce „Akademie 2020“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 131
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 25.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a organizací Laxus
z. ú, příjemcem, IČ 62695487, se sídlem Sadová 2107, 288 02 Nymburk, zastoupenou paní
Bc. Evou Mifkovou, ředitelkou organizace, za účelem podpory poskytování sociálních
služeb v rámci protidrogové prevence v České Třebové v roce 2020, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 132
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a Vyšší odbornou
školou a Střední školou technickou Česká Třebová, příjemcem, IČ 49314866, se sídlem
Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem Mgr. Janem Kovářem,
ředitelem, za účelem podpory realizace akce „OSLAVY 75. VÝROČÍ ŠKOLY“, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 133
Rada města bere na vědomí a souhlasí se zněním ankety do Českotřebovského zpravodaje
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 134
Rada města souhlasí s umístěním sídla Obecního spolku Svinná v domě čp. 19 ve Svinné
dle žádosti budoucích zakladatelů z 31.1.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 135
Rada města bere na vědomí oznámení zahájení prací a vstupů na pozemky č. 14, 244/1,
397, 398/2, 398/5, 398/6, 402, 403/1, 403/2, 411/1, 418/1, 419 a 346 v katastrálním území
Kozlov u České Třebové dle podání společnosti OMEXON GA Energo s.r.o., Na Střílně
1929/8, Plzeň ze dne 21.02.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 136
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku
ppč. 580/28 a části pozemku ppč. 580/1 v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová,
dle žádosti M. H. ze dne 22.01.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 137
Rada města souhlasí se stavbou „RD Větrná“ na pozemku ppč. 384/18, která sousedí s
pozemky ppč. 430/17 a ppč. 430/18, ve vlastnictví města Česká Třebová, vše v
katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, dle žádosti manželů J. a MgA. R. K. ze
dne 12.02.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 138
Rada města souhlasí se stavbou „Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky
s I/14) Skuhrov (včetně Skuhrova) na pozemku ppč. 2304 v katastrálním území Skuhrov
u České Třebové, obci Česká Třebová, ve vlastnictví města Česká Třebová, dle žádosti J.
R. ze dne 29.01.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 139
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby „Modernizace
silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) – Skuhrov (včetně Skuhrova) na
pozemku ppč. 2304 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, ve vlastnictví města
Česká Třebová, mezi Pardubickým krajem, jako stavebníkem a městem Česká Třebová,
jako vlastníkem nemovité věci, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 140
Rada města souhlasí se stavbou „Zastřešení bytového domu Česká Třebová, U Stadionu
579, 580“, na stpč. 111, v katastrálním území Parník, která přesahuje nad pozemky města
Česká Třebová ppč. 726/1 a ppč. 726/4, oba v katastrálním území Parník, dle žádosti
Ing. J. M. ze dne 07.02.2020. Tento souhlas se vydává pro účely územního a stavebního
řízení.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 141
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení
plynárenského zařízení „STL plynovodní přípojka pro RD na st. parcele č. 1435, k.ú.
Česká Třebová, číslo stavby 9900102255“, na pozemku města Česká Třebová ppč. 3439/2,
v katastrálním území Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako povinným z
věcného břemene, A. P. jako investorem, a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného
břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 142
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-2017167/VB/4,
Česká Třebová, 2643/16, H. – 3xRD, kNN na pozemcích města Česká Třebová ppč. 3445/4
a ppč. 3584/2, oba 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. 143
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-2018622/VB/1,
Č. Třebová, Bezděkov čp. 1039/3, kNN na pozemcích města Česká Třebová ppč. 1039/4 a
ppč. 3472/1, oba 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. 144
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě
č. S/OM/3337/18/VK na pozemcích ve vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 3308/2,
ppč. 3309/13, ppč. 3309/14, ppč. 3312/35 a ppč. 3312/46 v katastrálním území a obci Česká
Třebová, mezi městem Česká Třebová jako povinným ze služebnosti a Pardubickým
krajem, IČO 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice, jako oprávněným ze
služebnosti.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 145
Rada města souhlasí se stavbou „TKR Česká Třebová – navýšení kapacity sítě – ul.
Podbranská“ na pozemcích města Česká Třebová ppč. 3431/15, ppč. 3376/3, ppč. 3744,
ppč. 3387/1, ppč. 3388/2, ppč. 3426, ppč. 3379/4, ppč. 3379/7, ppč. 24/6, ppč. 3367/1 v
katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ
s.r.o., IČ 48150029, se sídlem Ruská 8, 101 00 Praha 10, ze dne 05.02.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 146
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby „TKR Česká Třebová – navýšení kapacity sítě – ul.
Podbranská“ na pozemcích města Česká Třebová ppč. 3431/15, ppč. 3376/3, ppč. 3744,
ppč. 3387/1, ppč. 3388/2, ppč. 3426, ppč. 3379/4, ppč. 3379/7, ppč. 24/6, ppč. 3367/1 v
katastrálním území Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako budoucím
obtíženým a společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IČ 48150029, se sídlem
Ruská 8, 101 00 Praha 10, jako budoucím oprávněným, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 147
Rada města ruší své usnesení č. 1178 ze dne 18.11.2019 ve znění:
„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. 148
Rada města ruší své usnesení č. 1179 ze dne 18.11.2019 ve znění:
„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 PZvn, 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

6

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 2. března 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

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. 149
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 30.01.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 150
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. 151
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup spoluvlastnických podílů
pozemků ppč. 796/1, ppč. 610/7, ppč. 610/8 a ppč. 610/9 v katastrálním území Parník a
obci Česká Třebová za cenu 40 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 152
Rada města souhlasí se stavbou „Nástavba a stavební úpravy RD čp. 263 Na Křibě ČT“,
která sousedí s pozemkem ppč. 1507/16, ve vlastnictví města Česká Třebová, vše v
katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti manželů M. a E. V. ze dne
24.02.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 153
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 80 o velikosti 1+1 v domě
zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové s panem M. P. na dobu
určitou, na 3 měsíce, od 01.03.2020 do 31.05.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 154
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit Pravidla č. 2 pro pronajímání nově
budovaných bytů v půdních vestavbách a nástavbách, v domech, které jsou v majetku
města Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 155
Rada města opravuje a doplňuje své usnesení č. 84 ze dne 03.02.2020 tak, že návrh na
zvýšení nájemného bude odeslán do 10.03.2020, a zmocňuje společnost TEZA, s.r.o. se
sídlem F. V. Krejčího 405, Česká Třebová, k sepsání, odeslání a podpisu tohoto návrhu
jménem města Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 156
Rada města schvaluje zvýšení nájemného v domě čp. 2100 Masarykova z 51,95 Kč/m2
měsíčně na 62 Kč/m2 měsíčně.
Zvýšení nájemného bude provedeno podle § 2249 zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák., ve znění
pozdějších předpisů.
Návrh na zvýšení nájemného bude odeslán do 10.03.2020. Rada dále zmocňuje společnost
TEZA, s.r.o., se sídlem F.V. Krejčího 405, Česká Třebová, k sepsání, odeslání a podpisu
tohoto návrhu jménem města Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 157
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 zpracování architektonické studie a projektové dokumentace na akci
„Rozšíření expozice Velorexu v Městském muzeu Česká Třebová“ a uzavření smluvního
vztahu se zhotovitelem Ing. arch. Ondřejem Bustou, Dělnická 158, 381 01 Český Krumlov,
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IČ 766 09 448, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 150.000,- Kč, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 158
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) na ul. Klácelova čp. 11, ppč. 70 v
k. ú. Česká Třebová pro nový odběr - tepelné čerpadlo - mezi Městem Česká Třebová,
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako žadatelem a ČEZ Distribuce,
a.s. Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, 405 02 Děčín, IČ 247 29 035, jako
provozovatelem distribuční soustavy, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 159
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) na ul. Klácelova čp. 11, ppč. 70 v
k. ú. Česká Třebová pro nový odběr - ostatní spotřebiče - mezi Městem Česká Třebová,
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako žadatelem a ČEZ Distribuce,
a.s. Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČ 247 29 035, jako
provozovatelem distribuční soustavy, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 160
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace a
uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace 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 ve výši 1.200.000,- Kč na neinvestiční akci
„Obnova fasády kostela sv. Jakuba Většího“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 161
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
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výzvy pro uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Opatření proti vlhkosti, Chaloupka Maxe Švabinského “ v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 162
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 „Opatření proti vlhkosti, Chaloupka Maxe
Švabinského “, ve složení:
člen: pí. Žaneta Leníčková
náhradník: Ing. Miloslav Cink
p. Martin Mašek
p. Petr Gregar
p. Tomáš Pirkl
p. Martin Klejch
Ing. Petr Skopal
p. Aleš Kobulej
p. Petr Baláž
p. Miroslav Seďa ml.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 163
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 kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 19.02.2020 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Stará
Lhotka v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem DINO TRADING
s.r.o., Jeronýmova 750/3, 130 00 Praha 3, IČ 636 77 121, za nejvýše přípustnou cenu ve
výši 559.607,55 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 164
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 kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 19.02.2020 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Chodník podél silnice III/31512 v ulicích Podbranská
- Lidická“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem p. Jánem Muchou, Dašická 1762,
530 03 Pardubice, IČ 401 15 798, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 5.432.037,85 Kč
včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 165
Rada města v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek, posouzení
kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 19.02.2020 a za použití zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, §48, odst. 2, písm. a) vylučuje
účastníka č. 1 ACP AuComp CZ, s.r.o., Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 9, IČ 043
09 634, z další účasti v zadávacím řízení 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. 166
Rada města v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek, posouzení
kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 19.02.2020 a za použití zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, §46, odst. 3 vylučuje účastníka
č. 3 ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín, IČ 286 02 340, z další účasti v
zadávacím řízení 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. 167
Rada města v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek, posouzení
kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 19.02.2020 a za použití zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, §48, odst. 2, písm. a) vylučuje
účastníka č. 2 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 08001 Prešov, IČ 364 60 141, z další
účasti v zadávacím řízení 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. 168
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 kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 19.02.2020 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce VO v ulicích Hýblova, Podbranská a
Lidická v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem p. Vladimírem
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Urešem, Semanínská 2192, 560 02 Česká Třebová, IČ 720 09 454, za nejvýše přípustnou
cenu ve výši 2.437.197,39 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 169
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 kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 24.02.2020 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Komenského
a přilehlých v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem ELTODO
OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ 257 51 018, za nejvýše
přípustnou cenu ve výši 843.921,76 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 170
Rada města v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek, posouzení
kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 24.02.2020 a za použití zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, §48, odst. 2, písm. a) vylučuje
účastníka č. 1 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 08001 Prešov, IČ 364 60 141 z další
účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce VO v ulicích Úzká, U Rybníčka, U Javorky a Zahradní v České Třebové“
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 171
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 kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 24.02.2020 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce VO v ulicích Úzká, U Rybníčka,
U Javorky a Zahradní v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem Eko
Bi s.r.o., Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, IČ 648 27 500, za nejvýše přípustnou
cenu ve výši 1.425.034,68 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 172
Rada města v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek, posouzení
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kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 24.02.2020 a za použití zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, §48, odst. 2, písm. a) vylučuje
účastníka č. 1 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 08001 Prešov, IČ 364 60 141, z další
účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce VO v ulici U Dvora, Pazouška a přilehlých ulic v České Třebové“ v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 173
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 kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 24.02.2020 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce VO v ulici U Dvora, Pazouška a
přilehlých ulic v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem Eko Bi
s.r.o., Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, IČ 648 27 500, za nejvýše přípustnou cenu
ve výši 1.015.250,26 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 174
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Oprava
podlahy sálu objektu čp. 1 Kozlov v České Třebové“ mezi Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 708 92 822, jako poskytovatelem a
městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 53, jako
příjemcem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 175
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci stavby
„Dřevostavba zázemí sportovního areálu Svinná“ mezi Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 708 92 822, jako poskytovatelem a
městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako
příjemcem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 176
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 místní komunikace v Kozlově“ a uzavření smluvního
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vztahu s dodavatelem RYDO, spol. s r. o., Podbranská 2194, Česká Třebová, PSČ 560 02,
IČ 259 18 518, za nabídkovou cenu ve výši 190.502,- Kč včetně DPH, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 177
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 „Dřevostavba zázemí sportovního areálu ve Svinné“ a uzavření
smluvního vztahu s dodavatelem p. Miroslavem Bohunkem, Dolní Sloupnice 84, 565 53
Sloupnice, IČ 493 09 366 za nabídkovou cenu ve výši 352.378,62 Kč včetně DPH, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 178
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 k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
„Dodávka PC techniky pro městský úřad“ v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 179
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 k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
„Dodávka serverů pro virtualizaci a software pro virtualizaci“ v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 180
Rada města schvaluje ukončení „Dohody o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy
WiFi4EU“, uzavřené mezi Městem Česká Třebová a Výkonnou agenturou pro inovaci a
sítě, Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA), Evropská komise,W910,1049 Bruxelles
/ Brussel, Belgie, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Zelený
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č. 181
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování technické a servisní podpory mezi
Městem Česká Třebová a společností AdwyData s.r.o. se sídlem Za potokem 46/4, Praha
10, PSČ 106 00, IČO 04524144, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 182
Rada města schvaluje vyplacení odměny paní M. R. za vedení Kroniky místní části Kozlov
za rok 2019 ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 183
Rada města schvaluje uzavření „Dodatku č. 1 k hospodářské smlouvě č. 5/2019 o
závodním stravování zaměstnanců“ mezi městem Česká Třebová a Základní školou
Česká Třebová, Habrmanova ulice, Habrmanova 1500, 560 02 Česká Třebová, IČO 708
82 380, zastoupené ředitelem Mgr. Tomášem Starým, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 184
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 rozeslání výzvy a zadávacích podmínek
pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Propagační a dárkové
předměty města Česká Třebová“ v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 185
Rada města schvaluje přijetí finančního daru – ve výši 10.000,- Kč Sociálními službami
Česká Třebová, Bezděkov 918, IČ: 70933341 na úhradu provozních výdajů Domova pro
seniory Sociálních služeb Česká Třebová od obce Řetová, zastoupené Hanou Šafářovou,
starostkou, Řetová 190, 561 41 Řetová, IČ 00279447, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 186
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. OSV/20/20355 o poskytnutí účelové dotace v
dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mezi Pardubickým krajem (poskytovatelem) a
Městem Česká Třebová (příjemcem), v textu dle předloženého návrhu. Dotace je určena
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na pokrytí běžných nákladů souvisejících s poskytováním služby domov pro seniory v
roce 2020 pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Česká Třebová ve výši
Kč 14 578 000,-.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 187
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. OSV/20/20421 o poskytnutí účelové dotace v
dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mezi Pardubickým krajem (poskytovatelem) a
Městem Česká Třebová (příjemcem), v textu dle předloženého návrhu. Dotace je určena
na pokrytí běžných nákladů souvisejících s poskytováním pečovatelské služby v roce 2020
pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Česká Třebová ve výši Kč 1 620 000,-.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 188
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy č. OSV/20/20375 o poskytnutí účelové dotace v
dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mezi Pardubickým krajem (poskytovatelem) a
Městem Česká Třebová (příjemcem), v textu dle předloženého návrhu. Dotace je určena
na pokrytí běžných nákladů souvisejících s poskytováním služby týdenního stacionáře v
roce 2020 pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Česká Třebová ve výši
Kč 1 651 000,-.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 189
Rada města schvaluje zapojení odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu
Česká Třebová, oddělení sociálně-právní ochrany dětí do projektu "Inovativní přístupy
k podpoře ohrožených rodin s dětmi v Pardubickém kraji" a schvaluje uzavření smlouvy
o spolupráci na projektu v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 190
Rada města schvaluje závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizací města dle
zákona č. 250/2000 Sb. na rok 2020 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
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č. 191
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

Schválil:
Mgr. Josef Kopecký
místostarosta

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Ing. Dalibor Zelený
místostarosta

V České Třebové dne 2. března 2020
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