Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 14. dubna 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 280
Rada města souhlasí s podáním přihlášky města Česká Třebová k zapojení do projektu
podpora čtenářské gramotnosti na území MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.
Realizátorem projektu bude Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice, IČ 708 83 335,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 281
Rada města schvaluje s účinností od 01.05.2020 změnu provozního řádu atletického
stadionu Česká Třebová dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 282
Rada města zrušuje smlouvu o provozování atletického stadionu Česká Třebová,
uzavřenou dne 23.10.2018 dle usnesení rady města č. 933 z 15.10.2018, mezi městem Česká
Třebová, jako vlastníkem, a společností Eko Bi s.r.o., IČO 64827500, se sídlem
Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, jako provozovatelem, ve znění dodatku č. 1
uzavřeného dne 10.07.2019 dle usnesení rady města č. 790 ze dne 08.07.2019 ke dni
30.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 283
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 367/1 o výměře
187 m2 v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová (v zákresu)
za účelem užívání zřízení zahrádky ve výši 1 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce, od 01.05.2020 J. B. v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 284
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v Tylově ulici čp. 624 v České
Třebové s paní I. P. za nájemné ve výši 62 Kč/m2/měs., a to podle ustanovení § 2297 a
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (nájem služebního
bytu).
Rada města požaduje složení peněžních prostředků ve výši 14.000 Kč dle § 2254
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 285
Rada města souhlasí s výměnou oplocení na pozemku ppč. 73/15 v katastrálním území
Česká Třebová, který sousedí s pozemkem města Česká Třebová ppč. 3410/1 v
katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti paní L. P. ze dne 23.03.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 286
Rada města souhlasí s výměnou oplocení na pozemku ppč. 73/2 v katastrálním území
Česká Třebová, který sousedí s pozemkem města Česká Třebová ppč. 3410/1 v
katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti paní A. P. ze dne 23.03.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 287
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytování komplexní služby pro nízkotlakou
plynovou kotelnu v objektu č.p. 2062 na náměstí 17. listopadu v České Třebové mezi
městem Česká Třebová, jako objednatelem, a společností TEZA, s.r.o., IČO 62061739, se
sídlem F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová, jako zhotovitelem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 288
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IE-12-2006532/VB/02 „Česká Třebová, Hřbitovní, Zámostí –
rekonstrukce nn“, na pozemcích města Česká Třebová ppč. 3391/1, ppč. 493/3,
ppč. 3566/3, ppč. 3419/1, ppč. 3418/3, ppč. 505/2, ppč. 3421/1, ppč. 505/8, ppč. 505/5,
ppč. 503/7, ppč. 3420, ppč. 3416/1, ppč. 3416/2, ppč. 3508/3, ppč. 769/1, ppč. 3415/3,
ppč. 3369/4, ppč. 3566/4, ppč. 3566/5, ppč. 3566/6, ppč. 3566/7, vše v katastrálním území a
obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako budoucím povinným a společností
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405
02 Děčín, jako budoucím oprávněným, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 289
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-2018380/VB/02, Česká Třebová, Hory, 2885/27, na pozemku ve vlastnictví města Česká
Třebová, a to ppč. 3438/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi městem Česká
Třebová jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247
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29 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného
břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 290
Rada města souhlasí s uložením (prodloužením) podzemního kabelového vedení NN v
rámci stavby „Česká Třebová, Lhotka, parcela 184/3-kNN“ na pozemku ve vlastnictví
města Česká Třebová, a to ppč. 674/2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci
Česká Třebová, dle žádosti společnosti K energo s.r.o., se sídlem Nádražní 346, 563 01
Lanškroun, ze dne 02.03.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 291
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-2020284/VB/1a, Česká Třebová, Lhotka, parcela 184/3kNN, na pozemku ppč. 674/2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, ve vlastnictví
města Česká Třebová, mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a
městem Česká Třebová, jako budoucím povinným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 292
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o koordinaci stavebních prací v rámci stavby
„Chodník podél silnice III/31512 v ulicích Podbranská - Lidická“ mezi městem Česká
Třebová, jako osobou povinnou, a společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IČO
48150029, se sídlem Ruská 8, 101 00 Praha 10, jako osobou oprávněnou, v textu dle
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 293
Rada města souhlasí se stavbou „Česká Třebová, Moravská 832, opěrná stěna – havarijní
stav“ na pozemku stpč. 900, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví města Česká
Třebová, a to ppč. 3412/10, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle
dokumentace projekční kanceláře SBB, s.r.o., se sídlem Tkalcovská 110, Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 294
Rada města souhlasí s uložením plynovodní přípojky k domu čp. 1266 do pozemku města
Česká Třebová ppč. 3039/4 v katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti J. M. ze dne
09.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 295
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 dodávku „Myčka nádobí FAGOR CO-170 DD pro Domov pro seniory“ a
uzavření smluvního vztahu s dodavatelem GASTRO komplet UO s.r.o., M. R. Štefánika
71, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 075 89 492, za nabídkovou cenu ve výši 96.679,- Kč včetně
DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 296
Rada města schvaluje 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 vyloučení z další účasti v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Servery pro virtualizaci a software pro
virtualizaci“ uchazeče Scenario s.r.o., Pohraniční 1435/86, Ostrava 703 00, IČ 294 62 177,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 297
Rada města schvaluje 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 vyloučení z další účasti v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Servery pro virtualizaci a software pro
virtualizaci“ uchazeče Your system, spol. s r.o., Türkova 2319/5b, Praha 4 - Chodov 149
00, IČ 001 74 939, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 298
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 „Servery pro virtualizaci a software pro virtualizaci“ a
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uzavření smluvního vztahu s dodavatelem RSM CZ a. s., Karolinská 661, Praha 8 186 00,
IČ 639 98 581, za nabídkovou cenu ve výši 483.830,60 Kč včetně DPH, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 299
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč Nadačnímu fondu
pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto
daru s Nadačním fondem na rozvoj zdravotnictví Litomyšlska, se sídlem Bří Šťastných
1000, 570 01 Litomyšl, IČO 04267036, zastoupeným Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M.,
předsedou správní rady, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
č. 300
Rada města navrhuje program jednání Zastupitelstva města Česká Třebová, které se
uskuteční v pondělí 4. května 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 14. dubna 2020
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