Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 11. května 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 320
Rada města souhlasí s uložením kanalizační přípojky DN 200 do pozemku ppč. 807/3 v
katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, pro potřebu kolaudace domu ve
vlastnictví Z. M.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 321
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu (pachtu) pozemků v
katastrálním území Parník a Česká Třebová, ze dne 10.12.2012, uzavřené mezi městem
Česká Třebová, jako propachtovatelem a společností AVENA, spol. s r.o., se sídlem
Dlouhá Třebová, Panský kopec 1, jako pachtýřem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 322
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku stpč. 1848/1 o
výměře 361 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 300
Kč/m2, tj. celkem 108.300 Kč, od spoluvlastníků G. D., V. D., R. H., V. H., J. P. a L. P.
Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, uhradí město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 323
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku
ppč. 756/5 v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, dle žádosti A. H. a K. S. ze
dne 18.02.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 324
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3204/3,
označené dle geometrického plánu č. 4422-178/2020 jako ppč. 3204/46 o výměře 351 m2 v
katastrálním území Česká Třebová za kupní cenu 150,- Kč/m2, tj. 52.650,- Kč, J. P. 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. Nabyvatel dále
uhradí náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a náklady na kolek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 325
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3204/3,
označené dle geometrického plánu č. 4422-178/2020 jako ppč. 3204/47 o výměře 225 m2 v
katastrálním území Česká Třebová za kupní cenu 150,- Kč/m2, tj. 33.750,- Kč, J. M. 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. Nabyvatel dále
uhradí náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a náklady na kolek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 326
Rada města souhlasí se stavbou „Česká Třebová – obnova vodovodu - rozváděcí
vodovodní řad ul. Masarykova k. ú. Česká Třebová“, na pozemcích města Česká Třebová
ppč. 391/3, ppč. 3031/100, ppč. 3038/24, ppč. 3038/26, ppč. 3384/14, ppč. 3776/4 vše v
katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti M Projekt CZ s.r.o.,
IČ 03508544, se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, ze dne 01.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 327
Rada města souhlasí se stavbou „Česká Třebová – obnova vodovodu - rozváděcí
vodovodní řad ul. Masarykova k. ú. Česká Třebová“, na pozemcích města Česká Třebová
ppč. 391/3 a ppč. 3031/101, oba v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti
společnosti M Projekt CZ s.r.o., IČ 03508544, se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí
nad Orlicí, ze dne 01.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 328
Rada města neschvaluje uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor,
založeného smlouvou o nájmu nebytových prostor, uzavřenou dne 23.03.2006, ve znění
jejích dodatků, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a Českou republikou
– Úřadem práce České republiky, jako nájemcem, ke dni 30.06.2020, dle žádosti Úřadu
práce ČR, Krajské pobočky v Pardubicích, se sídlem Boženy Vikové-Kunětické 2011,
530 02 Pardubice, ze dne 09.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 329
Rada města schvaluje, aby byt č. 2 na Trávníku v čp. 1979 v České Třebové nebyl
pronajímán a v privatizaci pojednán jako neobsazený.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 330
Rada města bere na vědomí průběžnou zprávu o zvyšování nájemného v městských
bytech.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 331
Rada města zrušuje svoje usnesení č. 272/2020 ze dne 30. 03. 2020.
Citace usnesení:
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. 332
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 28. 04. 2020 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce sociálního zařízení KUŘÁTKA v
objektu MŠ U Koupaliště v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem
p. Pavlem Brindzákem, K Nádraží 122, 561 17 Dlouhá Třebová, IČ 046 81 941, za nejvýše
přípustnou cenu ve výši 369.339,37 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 333
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 28. 04. 2020 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce sociálního zařízení SLUNÍČKA v
objektu MŠ Vinohrady v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem
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p. Pavlem Brindzákem, K Nádraží 122, 561 17 Dlouhá Třebová, IČ 046 81 941, za nejvýše
přípustnou cenu ve výši 362.381,19 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 334
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení“ mezi
Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako
objednatelem a společností Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, IČ 648
27 500 jako poskytovatelem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 335
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 „Herní prvky sportovního areálu ve Svinné“ a uzavření
smluvního vztahu s dodavatelem HEROLD - dětský svět a zahrada, s.r.o., Čáslavská 229,
284 01 Kutná Hora, IČ 028 51 270, za nabídkovou cenu ve výši 218.268,97 Kč včetně DPH,
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 336
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 VO v ulicích Chmelnice a Podbranská v České Třebové“, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 337
Rada města bere na vědomí námitky proti vyloučení účastníka YOUR SYSTEM, spol. s
r.o., Türkova 2319/5B, Praha 4 - Chodov, IČ 001 74 939, z další účasti v zadávacím řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Servery pro virtualizaci a software
pro virtualizaci“, trvá na svém usnesení č. 297/2020 ze dne 14. 04. 2020 a schvaluje
rozhodnutí o námitkách v textu dle přeloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 338
Rada města schvaluje v souladu s § 124, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smluvního vztahu na realizaci
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce sociálních zařízení budovy
I. stupně ZŠ Ústecká v České Třebové“ s dodavatelem DS INTEX s.r.o., U Dvora 118,
560 02 Česká Třebová, IČ 274 98 492, za celkovou cenu ve výši 9.831.944,44 Kč včetně
DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 339
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Projektová dokumentace
rozšíření expozice Velorexu“ a schvaluje změnu termínu plnění předmětu díla a uzavření
smluvního
vztahu
formou
Dodatku
č.
1
ke
Smlouvě
o
dílo
čj. MUCT/2020/2020/RMI/MJA/SML/3 ze dne 24. 01. 2020 se zhotovitelem KIP, spol s r.
o., Toulovcovo náměstí 156, 570 01 Litomyšl, IČ 150 36 499, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 340
Rada města ve výkonu funkce zřizovatele rozhodla o obnovení provozu všech mateřských
škol zřizovaných městem Česká Třebová od 25. května 2020.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 341
Rada města neschvaluje poskytnutí finanční dotace panu Mgr. Janu Váňovi, IČ 02050692,
se sídlem podnikání Sportovní 158, 290 01 Poděbrady - Kluk, za účelem podpory realizace
sportovní akce „Sportovní den mládeže s TAJV“ dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 342
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 8.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a
Leteckomodelářským klubem Česká Třebová p.s., IČ 64771237, se sídlem Husova 655,
Parník, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Aloisem Hrabáčkem, předsedou,
jako příjemcem, za účelem podpory činnosti klubu, pořádání soutěží, účast na soutěžích
a pronájem letecké plochy v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 343
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Sportovním
klubem policie Ústí nad Orlicí, z.s., IČ 69171548, se sídlem Dělnická 1188, 562 01 Ústí nad
Orlicí, zastoupeným panem Jiřím Javůrkem, předsedou, jako příjemcem, za účelem
podpory činnosti a provozu Střeleckého oddílu, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 344
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 6.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a
Československou obcí legionářskou, z. s., IČ 45247455, se sídlem Sokolská 486/33, Nové
Město, 120 00 Praha, zastoupenou panem MUDr. Pavlem Budinským, Ph.D., MBA,
předsedou a panem Tichomírem Mirkovičem, místopředsedou, jako příjemcem, za
účelem podpory činnosti spolku, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 345
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a spolkem
Průmyslové muzeum Mladějov, z.s., IČ 26600579, se sídlem 569 35 Mladějov na Moravě,
č. p. 121, zastoupeným panem Milošem Kopřivou, předsedou spolku, jako příjemcem, za
účelem opravy kotle parní lokomotivy, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 346
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Nadačním
fondem GAUDEAMUS, IČ 25228633, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb,
zastoupeným panem RNDr. Ing. Jaroslavem Kočvarou, předsedou a panem Miroslavem
Stulákem, jako příjemcem, za účelem nákupu odborné literatury pro účastníky dějepisné
soutěže, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 347
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 6.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a
Mineralogickým klubem Česká Třebová, z.s., IČ 27017176, se sídlem Jelenice 1798,
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560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Mgr. Milanem Michalskim, předsedou, jako
příjemcem, za účelem činnosti mineralogického klubu v roce 2020, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 348
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 30.000 Kč a uzavření
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a
Orlickým sportovním sdružením okresu Ústí nad Orlicí, z.s., IČ 00435821, se sídlem
Zborovská 213, 562 01 Ústí nad Orlicí, zastoupeným panem Mgr. Lubošem Bäuchlem,
předsedou, jako příjemcem. Dotace se poskytuje za účelem částečného pokrytí mzdových
nákladů zaměstnanců OSS a částečného pokrytí nákladů spojených s vyhlášení ankety
Nejúspěšnější sportovci a kolektivy okresu Ústí nad Orlicí za rok 2019, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 349
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení správního území města
Česká Třebová do území působnosti MAS ORLICKO, z.s. a území působnosti Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS ORLICKO na období 2021-2027.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
č. 350
Rada města bere na vědomí navýšení cen vstupného do krytého plaveckého bazénu s
účinností od jeho znovuotevření v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 351
Rada města v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím znaku města Česká Třebová ve
„Výroční zprávě za rok 2019“ pro ústav Laxus z.ú., se sídlem Sadová 2107, 288 02
Nymburk, IČ 626 95 487.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
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Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 11. května 2020

8

