Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 30. března 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 247
Rada města souhlasí s tím, aby se s platností od 30.03.2020 do odvolání uskutečňovala
jednání rady města konferenčním způsobem, a to podle pravidel uvedených v
předloženém materiálu.
O ukončení tohoto způsobu jednání rozhodne dle vývoje situace a v souladu s opatřeními
vlády starostka města.
Zodpovídá: Ing. Zelený
č. 248
Rada města schvaluje, že po dobu plánované rekonstrukce Mateřské školy Česká
Třebová, U Stadionu v roce 2021, bude předškolní vzdělávání dětí zapsaných do této
mateřské školy probíhat v náhradních prostorách v čp. 98 Lhotka, 560 02 Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 249
Rada města schvaluje platový výměr statutární zástupkyně ředitele Kulturního centra
Česká Třebová Ing. Olgy Miklové s účinností od 1.4.2020.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 250
Rada města schvaluje pozastavení rozhodování o žádostech o poskytnutí finančních
prostředků formou dotací z rozpočtu města, z důvodu přijatých krizových opatření, až do
odvolání dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 251
V souladu s §1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, rada města jmenuje členy
konkursní komise na místo ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Kamarád, Česká
Třebová následovně:
Předseda komise:

Mgr. Magdaléna Peterková – člen určený zřizovatelem
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Členové komise:

Mgr. Josef Menšík – člen určený zřizovatelem,
Mgr. Silvie Anýžová – člen určený Krajským úřadem Pk,
Mgr. Petra Holánková – člen určený Českou školní inspekcí,
Mgr. Štěpánka Svobodová – člen určený Českou školní inspekcí,
Mgr. Josef Štefl – člen určený Českou školní inspekcí,
Mgr. Iveta Mutlová, DiS. - pedagogický pracovník Domu dětí a
mládeže Kamarád, Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková

č. 252
Rada města schvaluje přijetí finančního daru – ve výši 28.600,- Kč, Sociálními službami
Česká Třebová, Bezděkov 918, IČ: 70933341 na realizaci projektu Propojujeme e
generace, který bude uskutečněn v rámci iniciativy Giving Friday. Dárcem je
dm.drogerie markt s.r.o., zastoupená Gerhardem Fischerem a Mgr. Martinou Horkou –
jednateli, Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice, , IČ 47239581, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá. JUDr. Gibišová
č. 253
Rada města schvaluje změnu Přílohy č. 4 Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných
služeb v České Třebové ze dne 01.01.1998, v textu dle předloženého návrhu, s účinností
od 01.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 254
Rada města schvaluje změnu Přílohy č. 10 Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných
služeb v České Třebové ze dne 01.01.1998, v textu dle předloženého návrhu, s účinností
od 01.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 255
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 1+3 v čp. 1110 v
ulici Na Trubech v České Třebové s panem M. J. a s paní V. J. na dobu určitou, na
6 měsíců, od 01.04.2019 do 30.09.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 256
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 01.04.2020 do 30.06.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 257
Rada města schvaluje vyčlenění bytu č. 4 v čp. 2089 na Semanínské ulici v České Třebové
pro potřeby dočasného krátkodobého ubytování osob v souvislosti s přijetím krizových
opatření vládou ČR. O obsazení bytu bude rozhodnuto operativně na základě požadavku
PČR nebo KHS. V souvislosti s užíváním bytu bude město požadovat úhradu nákladů v
obvyklé výši, tj. nájemné ve výši 45 Kč/m2 měsíčně, nájemné za vybavení bytu ve výši 100
Kč měsíčně, energie (elektřina, studená voda, otop) dle skutečné spotřeby.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 258
Rada města neschvaluje záměr pronájmu místnosti č. 14 ve 2. NP v budově na adrese
Lhotka 98, Česká Třebová, dle žádosti B. S. ze dne 14.01.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 259
Rada města schvaluje vypovězení smlouvy o pronájmu nebytového prostoru ze dne
26.02.2018 uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a I. S. jako
nájemcem, k 30.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 260
Rada města schvaluje vypovězení o pronájmu nebytového prostoru ze dne 02.03.2018
uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a K. D. jako nájemcem, k
30.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 261
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 1653/1 v
katastrálním území Česká Třebová a dále nově zaměřených pozemků označených dle
geometrického plánu GEODÉZIE CINDR s.r.o., se sídlem Hýblova 1221, 560 02 Česká
Třebová, číslo plánu 4402-003/2020, jako ppč. 1572/5, ppč. 1584/1, ppč. 1587/7, ppč. 1607/3
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a ppč. 1616/3 vše katastrálním území a obci Česká Třebová, o celkové výměře 5.425 m2 za
kupní cenu 234 Kč/m2, tj. celkem 1.269.450 Kč, od společnosti CFS Česká Třebová s.r.o.,
IČO 24718491, se sídlem Rašínovo nábřeží 2000/78, 120 00 Praha 2.
Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a kolek na návrh na vklad
do katastru nemovitostí uhradí město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 262
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 75 o velikosti 1+2 v čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové s paní L. V. na dobu určitou, na 3 měsíce, od 01.04.2019
do 30.06.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 263
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o koordinaci stavebních prací v rámci stavby
„Rekonstrukce Smetanovy ulice v České Třebové“ mezi městem Česká Třebová jako
osobou povinnou, a společností KABELOVÁ TELEVIZE s.r.o., IČO 48150029, se sídlem
Ruská 8, 101 00 Praha 10, jako osobou oprávněnou, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 264
Rada města zrušuje svoje usnesení č. 106/2020 ze dne 03. 02. 2020.
Citace textu usnesení:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prohlásit, že zajistí financování investiční akce stavebních prací „Rekonstrukce sociálních zařízení budovy I. stupně ZŠ Ústecká v České
Třebové“ s předpokládanými investičními náklady ve výši 9.800.000,- Kč včetně DPH z
rozpočtu města Česká Třebová na rok 2020 a 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 265
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit jeho usnesení č. 16/2020 ze dne 17. 02.
2020.
Citace textu usnesení:
Zastupitelstvo města prohlašuje, že zajistí financování investiční akce - stavebních prací
„Rekonstrukce sociálních zařízení budovy I. stupně ZŠ Ústecká v České Třebové“ s
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předpokládanými investičními náklady ve výši 9.800.000,- Kč včetně DPH z rozpočtu města
Česká Třebová na rok 2020 a 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 266
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prohlásit, že zajistí financování investiční
akce - stavebních prací „Rekonstrukce sociálních zařízení budovy I. stupně ZŠ Ústecká v
České Třebové“ s předpokládanými investičními náklady ve výši 10.300.000,- Kč včetně
DPH z rozpočtu města pro rok 2020 a 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 267
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 nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce sociálního zařízení KUŘÁTKA v objektu MŠ U Koupaliště v České
Třebové“ v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 268
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 nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce sociálního zařízení SLUNÍČKA v objektu MŠ Vinohrady v České
Třebové“ v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 269
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 nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Oprava podlahových krytin v objektu A v MŠ Habrmanova“ v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 270
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
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rozsahu na stavební práce „Výměna krytů radiátorů v objektu A MŠ Habrmanova“ a
uzavření smluvního vztahu s dodavatelem p. Alešem Páchou, U Dvora 477, 560 02 Česká
Třebová, IČO 111 25 225, za nabídkovou cenu ve výši 238.588,- Kč včetně DPH, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 271
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 25. 03. 2020 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Opatření proti vlhkosti, Chaloupka Maxe
Švabinského “ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem Atelier KK architekti s.r.o.,
Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice, IČ 065 41 496 za nabídkovou cenu ve výši 2,483.766,40 Kč
včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 272
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prohlásit, že zajistí financování investiční
akce - stavebních prací „Opatření proti vlhkosti, Chaloupka Maxe Švabinského“ s
předpokládanými investičními náklady ve výši 2,900.000,- Kč včetně DPH z rozpočtu
města pro rok 2020 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 273
Rada města v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek Městem Česká
Třebová ze dne 01. 04. 2017 a Protokolem o otevírání obálek, posouzení kvalifikace a
hodnocení nabídek ze dne 25. 03. 2020 vylučuje z další účasti v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka PC techniky pro Městský úřad“
uchazeče TOPSOFT JKM spol. s r.o., Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem,
IČ 254 03 435, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 274
Rada města v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek Městem Česká
Třebová ze dne 01. 04. 2017 a Protokolem o otevírání obálek, posouzení kvalifikace a
hodnocení nabídek ze dne 25. 03. 2020 vylučuje z další účasti v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka PC techniky pro Městský úřad“
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uchazeče OR-CZ, spol. s r. o., Brněnská 19, Moravská Třebová 571 01, IČ 481 68 921, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 275
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 25. 03. 2020 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávku „Dodávka PC techniky pro Městský úřad“ a uzavření
smluvního vztahu s dodavatelem Netfox s.r.o, Koněvova 65/2755, 130 00 Praha 3, IČ 275
74 032, za nabídkovou cenu ve výši 442.743,84 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 276
Rada města Česká Třebová bere na vědomí uplatnění nároku na náhradu újmy Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu Hliníky Česká Třebová, IČ 44469942, se
sídlem Křib 1802, 560 02 Česká Třebová a odmítá odpovědnost za požadovanou škodu.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 277
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Lhotka pozemku
ppč. 184/3 v k.ú. Lhotka u České Třebové (dle předložené situace) podle žádosti, kterou
podal Ing. K. P.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 278
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. UOA-V-5/2020 ze dne 24.3.2020“ 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. 279
Rada města na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolu o otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek ze dne 23.03.2020 schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu
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na dodávku „Propagačních předmětů a dárků pro město Česká Třebová“ a uzavření
kupní smlouvy s uchazečem MARELL s.r.o. se sídlem: Herčíkova 246/1a, 612 00 Brno
¬Královo Pole, IČO 283 28 442, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 30. března 2020
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