Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 27. dubna 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 301
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku
ppč. 3383/42 a ppč. 3529/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová dle žádosti
Bc. et Bc. P. H. ze dne 17.02.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 302
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku
ppč. 2829/5 v katastrálním území a obci Česká Třebová dle žádosti Bc. et Bc. P. H. ze dne
17.02.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 303
Rada města schvaluje dohodou o ukončení smlouvy o pronájmu pozemku ze dne
17.10.2008 na část pozemku 75/2 o výměře 94 m2 v k.ú. Parník a obci Česká Třebová mezi
městem Česká Třebová a V. H. v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 304
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku ppč. 75/2 o výměře 205 m 2,
v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, za účelem zřízení zahrádky, za cenu
1 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, od 01.05.2020 s výpovědní lhůtou 3 měsíce, V. H. v textu
dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 305
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodej pozemku ppč. 74/3,
v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová dle žádosti M. M.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 306
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 leden až březen 2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 307
Rada města ruší své usnesení č. 208 ze dne 16.03.2020:
„Rada města souhlasí se stavbou č. IV-12-2019403/SOBS VB/3 „Česká Třebová, Hory, parcela
2747/4 – knn“ na pozemku města Česká Třebová ppč. 2747/6 v katastrálním území a obci Česká
Třebová, dle žádosti společnosti GTT a.s., IČ 63080605, se sídlem Horňátecká 1772/19, 180
00 Praha 8, ze dne 04.03.2020.“
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 308
Rada města ruší své usnesení č. 209 ze dne 16.03.2020:
„Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby IV-12-2019403/SOBS VB/3 „Česká Třebová, Hory, parcela 2747/4
– knn“ na pozemku města Česká Třebová ppč. 2747/6 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.“
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 309
Rada města souhlasí se stavbou „Česká Třebová, Hory, parcela 2747/4 – knn“ na
pozemcích ppč. 2785/6 a ppč. 2747/6 oba v katastrálním území Česká Třebová, které
sousedí s pozemkem města Česká Třebová ppč. 2747/6 v katastrálním území Česká
Třebová, dle žádosti společnosti GTT a.s., IČ 63080605, se sídlem Horňátecká 1772/19,
180 00 Praha 8, ze dne 03.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 310
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 3388/5 o
výměře 7 m2 v obci a katastrálním území Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 1.050 Kč,
tj. 150 Kč/m2, od manželů A. a O. K. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 311
Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 3649/1 v k.ú. Česká Třebová o výměře
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30 m2, dle zákresu na dobu určitou od 28.04.2020 do 29.05.2020 za účelem umístění
kontejneru za cenu 20,- Kč za 1 m2 ročně, tj. 50,- Kč.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 312
Rada města bere na vědomí informaci o zapojení Základní školy Česká Třebová,
Nádražní ulice, IČO 70882452, do výzvy Středoevropské iniciativy, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 313
Rada města ruší pozastavení rozhodování o žádostech o poskytnutí finančních prostředků
formou dotací z rozpočtu města z důvodu přijatých krizových opatření a schvaluje znovu
rozhodování o žádostech o poskytnutí finančních prostředků formou dotací z rozpočtu
města dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 314
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 projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Park u
krematoria v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem
Ing. arch. Lucií Kubínkovou, Za Lávkou 392, 560 02 Česká Třebová, IČ 87495945, za
nejvýše přípustnou cenu ve výši 148 760,- Kč, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 315
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o technické podpoře a rozvoji mezi Městem
Česká Třebová a společností Software602 a.s. se sídlem Hornokrčská 15, Praha 4,
PSČ 140 00, IČO 630 78 236, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 316
Rada města schvaluje přijetí věcného daru – Pračky AEGL7FEE48SC a sušičky
AEGT8DEE48SC v celkové hodnotě 30.980,- Kč, pro Sociální služby Česká Třebová –
domov pro seniory – od firmy HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o., zastoupené jednatelem
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Ing. Danielem Večeřou, IČ 49973053, náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 317
Rada města schvaluje přijetí věcného daru – Tabletu Huawei Mediapad T5 10,
2GB/16GB, LTE, SIM karty Vodafone s datovým tarifem 5 GB na 3 + 9 měsíců a Blesk
Premium licence v celkové hodnotě 5.885,69 Kč, pro Sociální služby Česká Třebová –
domov pro seniory – za účelem komunikace uživatelů Domova pro seniory včetně
Odlehčovací služby s rodinnými příslušníky, a to od Nadace Charty 77, zastoupené
Mgr. Boženou Jirků, ředitelkou, IČ 00417904, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 318
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 1 v r. 2020 ve
výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 319
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Kozlovská z pozemku
ppč. 2476/5 v k.ú. Česká Třebová (dle předložené situace) podle žádosti, kterou podal
Ing. L. F.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města
V České Třebové dne 27. dubna 2020
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