Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 25. května 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 352
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městskou knihovnou Česká Třebová a
firmou Flamy Pardubice a.s., se sídlem Mařatkova 916/6, Praha 12, IČ 64259714, o nájmu
kopírovacího stroje Canon, s právem budoucí koupě za 1 Kč.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 353
Rada města bere na vědomí informaci o zrušení volných dnů pro žáky základních škol
zřizovaných městem Česká Třebová a Základní umělecké školy Česká Třebová ve dnech
29. a 30. června 2020.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 354
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů dle žádosti Kulturního centra Česká Třebová,
IČ 70975124, Nádražní 397, 560 02 Česká Třebová, zastoupeného paní Ing. Olgou
Miklovou, statutární zástupkyní, na akci „Piknik v Javorce“. Výjimka se uděluje na
veřejné prostranství parku Javorka dne 15.08.2020 od 14:00 hod. do 21:00 hod. dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 355
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů dle žádosti Kulturního centra Česká Třebová,
IČ 70975124, Nádražní 397, 560 02 Česká Třebová, zastoupeného paní Ing. Olgou
Miklovou, statutární zástupkyní, na akci „Kobylinec“. Výjimka se uděluje na veřejné
prostranství ulice Kobylího dolu dne 29.08.2020 od 11:00 hod. do 18:00 hod. dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 356
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů dle žádosti Kulturního centra Česká Třebová,
IČ 70975124, Nádražní 397, 560 02 Česká Třebová, zastoupeného paní Ing. Olgou
Miklovou, statutární zástupkyní, na akci „Vánoční trhy“. Výjimka se uděluje na veřejné
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prostranství ulice Nádražní dne 20.12.2020 od 10:00 hod. do 16:00 hod. dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 357
Rada města schvaluje omezení provozu atletického stadionu dne 1.6.2020 v době od 15:00
hod. do 19:30 hod z důvodu konání atletických závodů, které pořádá Atletický klub
ISCAREX Česká Třebová, z.s., IČ 49317784, se sídlem Kozlovská 847, 560 02 Česká
Třebová, zastoupený panem Ing. Alešem Stránským, předsedou, v rámci iniciativy
Českého atletického svazu „SPOLU NA STARTU“. V této době nebude možný trénink
ostatních sportovních klubů a jednotlivých sportovců.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 358
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění projektu
Příběhy našich sousedů 2020 – Česká Třebová, uzavřené dne 3.3.2020 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. Předmětem dodatku
č. 1 je prodloužení realizace projektu „Příběhy našich sousedů“ na základních školách v
České Třebové do 31.12.2020 a aktualizace harmonogramu projektu v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 359
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace
č. j. MUCT/5707/2020/SKT/LIS/SMLD/14 ze dne 02.03.2020, uzavřené s Vyšší odbornou
školou a Střední školou technickou Česká Třebová, IČ 49314866, se sídlem Habrmanova
1540, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem Mgr. Janem Kovářem, ředitelem, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 360
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
13.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Městem Česká Třebová, jako
poskytovatelem a Domovem důchodců Ústí nad Orlicí, IČ 70857130, se sídlem Cihlářská
761, 562 01 Ústí nad Orlicí, zastoupeným paní Mgr. Miluší Kopeckou, ředitelkou, jako
příjemcem, v textu dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje
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související s poskytováním pobytové sociální služby domova pro seniory a domova se
zvláštním režimem pro klienty s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 361
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
16.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a spolkem Amalthea z.s., IČ 26647214, se sídlem Městský park 274,
537 01 Chrudim, zastoupeným panem Davidem Svobodou, ředitelem, jako příjemcem, v
textu dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na realizaci programu Podpora pro
rodinu a dítě 2020 pro rodiny s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 362
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
39.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, IČ 44468920, se sídlem Na Kopečku
356, 561 51 Letohrad, zastoupenou paní Ing. Marií Malou, ředitelkou, jako příjemcem, v
textu dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním následujících služeb: Šance pro rodinu - sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi z České Třebové, služba Domácí hospicová péče pro klienty z České
Třebové a Občanská poradna v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 363
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako poskytovatelem a spolkem
Společnost železniční při DKV Česká Třebová z.s., IČ 61239691, se sídlem Moravská 924,
560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Davidem Vavrouškem, předsedou, jako
příjemcem, za účelem podpory dokončení realizace projektu rekonstrukce železničního
vozu Daa-k, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 364
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 44.100 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako poskytovatelem a Českým
kynologickým svazem ZKO Česká Třebová Podhorka - 143, IČ 49317148, se sídlem
Na Podhorce 467/II, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Mgr. Hanou Petrovou,
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předsedkyní, jako příjemcem, za účelem podpory výstavby oplocení části areálu, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 365
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace v celkové
výši 115.773 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a Tělovýchovnou jednotou Lokomotiva, z.s. Česká Třebová,
IČ 15029824, se sídlem Husova 22, Parník, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem
Čestmírem Rypkou, předsedou jednoty, jako příjemcem, za účelem opravy, údržby a
modernizace sportovního zařízení, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 366
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 39.273 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako poskytovatelem a Českým
kynologickým svazem ZKO Česká Třebová – Javorka - 648, IČ 70818495, se sídlem
U Starého hřbitova 151, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Ivetou Skalickou,
předsedkyní, jako příjemcem, za účelem rekonstrukce, údržby a provozu areálu, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 367
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
70.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a TK Česká Třebová, z.s., IČ 26575311, se sídlem Husova 22, Parník,
560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Jaroslavem Rybkou, prezidentem klubu,
jako příjemcem, za účelem dokončení realizace terasy – tribuny pro diváky na střeše
provozní budovy, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 368
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
77.593 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Třebová, IČ 44470215, se sídlem Na
Skále 573, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem Ing. Michalem Kadlecem, starostou
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jednoty a paní Lenkou Strouhalovou, jednatelkou jednoty, jako příjemcem, za účelem
opravy okapů, vodovodní přípojky a kanalizace, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 369
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
206.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a FK Česká Třebová s.r.o., IČ 62062174, se sídlem Pod Jelenicí 597,
Parník, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Jaroslavem Sejkorou, jednatelem,
jako příjemcem, za účelem údržby travnatého fotbalového hřiště, v textu dle
předloženého návrhu. Dotace se poskytuje jako podpora malého rozsahu v režimu de
minimis.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 370
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 40.500 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako poskytovatelem a spolkem
JUDO Česká Třebová z.s., IČ 22872205, se sídlem Kateřinská 2143, 560 02 Česká
Třebová, zastoupeným panem Martinem Štusákem, předsedou spolku, jako příjemcem,
za účelem zakoupení mobilního ozvučení, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 371
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
56.719 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Třebová II, IČ 75158248, se sídlem
Komenského 781, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem Lubomírem Vašinou,
starostou jednoty a panem Ing. Martinem Knížkem, jednatelem jednoty, jako příjemcem,
za účelem dovybavení Stage hřiště, provozního materiálu, posilovny a regenerace, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 372
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
135.405 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Třebová II, IČ 75158248, se sídlem
Komenského 781, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem Lubomírem Vašinou,
starostou jednoty a panem Ing. Martinem Knížkem, jednatelem jednoty, jako příjemcem,
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za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce
2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 373
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
277.936 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Třebová, IČ 44470215, se sídlem Na
Skále 573, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem Ing. Michalem Kadlecem, starostou
jednoty a paní Lenkou Strouhalovou, jednatelkou jednoty, jako příjemcem, za účelem
podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2020, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 374
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
592.912 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a Tělovýchovnou jednotou Lokomotiva, z.s. Česká Třebová, IČ 15029824,
se sídlem Husova 22, Parník, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem Čestmírem
Rypkou, předsedou jednoty, jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti
mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 375
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
180.347 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a spolkem JUDO Česká Třebová z.s., IČ 22872205, se sídlem Kateřinská
2143, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Martinem Štusákem, předsedou
spolku, jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny
trenérům mládeže v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 376
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
151.673 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a TK Česká Třebová, z.s., IČ 26575311, se sídlem Husova 22, Parník, 560
02 Česká Třebová, zastoupeným panem Jaroslavem Rybkou, prezidentem klubu, jako
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příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům
mládeže v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 377
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
301.327 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a FK Česká Třebová, z.s., IČ 15030679, se sídlem Pod Jelenicí 597, 560
02 Česká Třebová, zastoupeným panem Jaroslavem Sejkorou, předsedou, jako
příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům
mládeže v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 378
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 18.147 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako poskytovatelem a Školním
sportovním klubem Česká Třebová, z. s., IČ 26998904, se sídlem Tyršovo náměstí 970,
560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Mgr. Petrem Dosedělem, předsedou spolku,
jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům
mládeže v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 379
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
91.087 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a SPORTOVNÍM KLUBEM BASKETBALU při VOŠ a SŠT ČESKÁ
TŘEBOVÁ, z. s., IČ 27003116, se sídlem Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným panem Vlastimilem Rybkou, předsedou spolku, jako příjemcem, za účelem
podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2020, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 380
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 6.815 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako poskytovatelem a spolkem Orel
jednota Česká Třebová, IČ 62014960, se sídlem Benátky 398, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným panem PharmDr. Richardem Záveským, starostou jednoty, jako
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příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům
mládeže v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 381
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
111.976 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a Atletickým klubem ISCAREX Česká Třebová, z.s., IČ 49317784, se
sídlem Kozlovská 847, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Ing. Alešem
Stránským, předsedou klubu, jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti
mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 382
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 3.760 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako poskytovatelem a Sportovním
klubem Geodézie Česká Třebová, z.s., IČ 27015475, se sídlem Palackého 297, Parník,
560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Ing. Jiřím Kadlecem, předsedou klubu, jako
příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům
mládeže v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 383
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
79.612 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a Horolezeckým klubem Česká Třebová, z. s., IČ 22752226, se sídlem
Lidická 678, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Václavem Kovářem, předsedou
klubu, jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny
trenérům mládeže v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 384
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
213.981 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a spolkem FbK Orlicko - Třebovsko, pobočný spolek, IČ 75095408, se
sídlem Bří Čapků 1433, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Jiřím Typlem,
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předsedou pobočného spolku, jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti
mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 385
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 19.535 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako poskytovatelem a Českým
kynologickým svazem ZKO Česká Třebová – Javorka - 648, IČ 70818495, se sídlem
U Starého hřbitova 151, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Ivetou Skalickou,
předsedkyní, jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny
trenérům mládeže v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 386
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 25.065 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako poskytovatelem a spolkem SKI
TEAM Česká Třebová, z.s., IČ 05077796, se sídlem Grégrova 78, Parník, 560 02 Česká
Třebová, zastoupeným panem Oldřichem Dostálem, předsedou spolku, jako příjemcem,
za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce
2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 387
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 44.349 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako poskytovatelem a
Krasobruslařským klubem Česká Třebová, z. s., IČ 01273710, se sídlem Nádražní 28,
560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Janou Hůlkovou, předsedkyní spolku, jako
příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům
mládeže v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 388
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
383.999 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a spolkem Sportovní taneční klub Česká Třebová, z. s., IČ 06559425, se
sídlem Klácelova 9, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Šárkou Prossovou,
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předsedkyní, jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny
trenérům mládeže v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 389
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 2.350 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako poskytovatelem a spolkem
KARATE - KA Česká Třebová, z.s., IČ 49317199, se sídlem Skuhrov 116, 560 02 Česká
Třebová, zastoupeným panem Michalem Čáslavským, předsedou, jako příjemcem, za
účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2020,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 390
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
124.476 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a Spolkem DSC GYM, IČ 22768157, se sídlem náměstí Jana Pernera 584,
560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Lukášem Jandou, předsedou, jako
příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům
mládeže v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 391
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 25.245 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako poskytovatelem a Českým
kynologickým svazem ZKO Česká Třebová Podhorka - 143, IČ 49317148, se sídlem Na
Podhorce 467/II, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Mgr. Hanou Petrovou,
předsedkyní, jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny
trenérům mládeže v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 392
Rada města schvaluje vyplacení odměny paní JUDr. Magdaléně Peterkové, Ph.D.,
ředitelce Sociálních služeb Česká Třebová, ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
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č. 393
Rada města souhlasí s kolaudací stavby „KŘP Pbk – realizace úspor energie Policie ČR –
Obvodní oddělení policie Česká Třebová“, která přesahuje 15 cm nad pozemek města
Česká Třebová ppč. 3405/17, v k. ú. Česká Třebová, a byla provedena v souladu se
stavebním povolením vydaným Ministerstvem vnitra, odborem správy majetku,
stavebním úřadem, P. O. BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4, dne 15.05.2018 čj. MV-355143/SSM-2018, dle žádosti Ing. Martina Nováka, IČ: 87639173, Hněčeves 45, 503 15
Nechanice, ze dne 14.05.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 394
Rada města souhlasí jako vlastník sousedního pozemku ppč. 1946/5 v k.ú. Česká Třebová
s provedením stavebních úprav rodinného domu čp. 1127 na ulici Alešova na stpč. 1199 v
k.ú. Česká Třebová, dle žádosti J. Ř. ze dne 15.05.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 395
Rada města souhlasí se stavbou „Česká Třebová – obnova vodovodního řadu – Dr. E.
Beneše – I. Tyršovo náměstí – ul. Masarykova k.ú. Česká Třebová“, na pozemcích města
Česká Třebová ppč. 391/3, ppč. 394/6, ppč. 3042/12, ppč. 3312/3, ppč. 3312/6, ppč. 3427/1,
ppč. 3429/1, ppč. 3431/11, ppč. 3431/12, ppč. 3431/13, ppč. 3431/14, ppč. 3431/15,
ppč. 3431/20 a ppč. 3431/38 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 13.05.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 396
Rada města souhlasí s dočasným oplocením části pozemku města Česká Třebová
ppč. 3656/1, v k. ú. Česká Třebová, dle žádosti společnosti BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.,
IČ 26814773, se sídlem Bezděkov 514, 560 02 Česká Třebová, ze dne 18.05.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 397
Rada města souhlasí s uložením přípojky vodovodní a kanalizační na pozemku
ppč. 3462/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, ve vlastnictví města Česká
Třebová, dle žádosti R. Š. ze dne 29.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 398
Rada města souhlasí se stavbou „rodinného domu na parc. č. 627/4 , 627/6 v k.ú. Lhotka
u České Třebové“, která sousedí s pozemkem ppč. 715/1, ve vlastnictví města Česká
Třebová, vše v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, na
základě podání ze dne 06.05.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 399
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-122018058/VB/1 „Česká Třebová, Husova, parc. 3354/1 – knn“ na pozemcích města Česká
Třebová ppč. 258/2 a ppč. 757, oba v katastrálním území Parník, 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. 400
Rada města ruší své usnesení č. 149 ze dne 02.03.2020 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
30.01.2020.“
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 401
Rada města ruší své usnesení č. 150 ze dne 02.03.2020 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
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
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č. 402
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 18.05.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 403
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. 404
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-2018242/VB/3, Česká Třebová, Pod Březinou, 531/16 – knn, na pozemcích ve
vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 531/1, ppč. 531/14 a ppč. 558/57 v katastrálním
území Parník, obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako povinným z
věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 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. 405
Rada města souhlasí s opravou vodovodní přípojky v pozemcích ppč. 822/26, ppč. 822/27
a ppč. 822/1 v k.ú. Parník a ppč. 3256 v k.ú. Česká Třebová, ve vlastnictví města Česká
Třebová, dle žádosti R. P.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 406
Rada města souhlasí s umístěním fasádního komínu objektu bytového domu Trávník
čp. 1993 - 1994, který zasahuje nad pozemek města ppč. 3383/54, vše v katastrálním území
a obci Česká Třebová, dle žádosti SUAS Alternative s.r.o.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 407
Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území
Pardubického kraje v období 30.05.2020 do 28.9.2020 a úhradě nákladů s tím spojených“
mezi městem Česká Třebová a Pardubickým krajem v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 408
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši
200.000 Kč obci Třebovice, IČ 00279650, se sídlem 561 24 Třebovice 238 a dále schválit
uzavření darovací smlouvy dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 409
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace a
uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace na provoz sjezdového areálu Peklák v
České Třebové v sezóně 2020, mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a společností
Eko Bi s.r.o., IČ 648 27 500, se sídlem Semanínská 2050, Česká Třebová, příjemcem, ve
výši 2.500.000,- Kč, v textu dle návrhu. Dotace se poskytuje v režimu de minimis.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 410
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace a
uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace na provoz zimního stadionu v České
Třebové v sezóně 2020, mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a společností Eko
Bi s.r.o., IČ 648 27 500, se sídlem Semanínská 2050, Česká Třebová, příjemcem, ve výši
1.000.000 Kč, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 411
Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 3649/14 v k.ú. Česká Třebová o
výměře 30 m2, dle zákresu, na dobu určitou od 30.05. do 29.06.2020 za účelem umístění
kontejneru za cenu 20 Kč za 1 m2 ročně, tj. 50 Kč, J. K.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 412
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit neuplatnění zákonného
předkupního práva ve věci výkupu stavby pro rodinnou rekreaci č.ev. 623 na stpč. 4020
v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 740.000 Kč, dle nabídky
R. R. ze dne 05.05.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 413
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zahájení přípravy privatizace
souboru bytových domů s čp. 1101- 1112 v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 414
Rada města neschvaluje snížení nájemného podle smlouvy o pronájmu pozemku
ppč. 1533/7, v k.ú. Česká Třebová, ze dne 17.04.2009, uzavřené mezi městem Česká
Třebová, jako pronajímatelem, a společností EUROPLAKAT spol. s r.o., IČ 40614832, se
sídlem Rohanské nábřeží 678/25, 186 00 Praha 8, jako nájemcem, dle žádosti nájemce ze
dne 15.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 415
Rada města neschvaluje prominutí nájemného podle smlouvy o pronájmu pozemků ze
dne 29.03.2013, ve znění dodatků, uzavřené mezi městem Česká Třebová jako
pronajímatelem a společností DIMATEX CS, spol. s r.o., IČ: 43224245, se sídlem Stará
24, Svárov, 460 01 Stráž na Nisou, jako nájemcem, dle žádosti nájemce ze dne 28.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 416
Rada města zrušuje svoje usnesení č. 257 ze dne 30.03.2020.
Citace usnesení:
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
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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. 417
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 01.06.2020 do 31.08.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 418
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 66 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové s paní L. V. na dobu určitou, na 12 měsíců, od
01.06.2020 do 31.05.2021. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je ukončení nájmu k
bytu č. 75 v témže domě ke dni 12.06.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 419
Rada města zrušuje svoje usnesení č. 442 ze dne 15.05.2017.
Citace usnesení:
Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku, pultového mrazáku FILCO, inventární číslo:
2/2013, z inventurních seznamů majetku města, dle předloženého návrhu, a to formou prodeje
panu V. V. za cenu 3.500,- Kč.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 420
Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku, pultového mrazáku FILCO,
inventární číslo: 2/2013, z inventurních seznamů majetku města, dle předloženého
návrhu, a to formou prodeje panu V. P. za cenu 2.800,- Kč.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 421
Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemků stpč. 2277 o výměře 36 m2 a ppč. 2598/1
o výměře 1003 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, od
01.08.2020, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za účelem užívání stávající zahrady a chaty, za
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nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok, v případě užívání zahrady a 10 Kč/m2/rok, v případě stavby
pro rodinnou rekreaci.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 422
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v čp. 2085 na Semanínské
ulici v České Třebové s paní M. S. od 01.06.2020. Paní S. byt vyklidí a předá správci
městského bytového fondu společnosti TEZA s. r. o. nejpozději do 12.06.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 423
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v čp. 2086 na Semanínské
ulici v České Třebové s panem J. D. od 01.06.2020. Pan D. byt vyklidí a předá správci
městského bytového fondu společnosti TEZA, s. r. o., nejpozději do 12.06.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 424
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 753/24 o
výměře 29 m2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Parník, za kupní cenu ve výši
5.000 Kč, od E. K. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí, uhradí město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 425
Rada města schvaluje, že o žádostech o snížení nájemného z nebytových prostor rozhodne
až v návaznosti na vypsání dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu:
Program COVID – Nájemné.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 426
Rada města schvaluje v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadávací dokumentaci a uveřejnění výzvy k podání
nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Pojištění majetku města Česká
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Třebová, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění motorových vozidel“, zadávanou
zjednodušeným podlimitním řízením, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 427
Rada města pověřuje v souladu s § 42, 44, 122 a dalšími zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů komisi k provedení úkonů podle zákona
na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Pojištění majetku města Česká Třebová,
odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění motorových vozidel“, ve složení:
člen: Ing. Dalibor Zelený
Ing. Jiří Smrčka
p. Antonín Lamař
Ing. Radoslav Budil
p. Aleš Kobulej

náhradník: Ing. Petr Skopal
pí. Tereza Dolinová
Ing. Jaroslav Ovad
Mgr. Karel Honl
Ing. Miloslav Cink
Zodpovídá: Ing. Švercl

č. 428
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 13.05.2020 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Oprava podlahových krytin v objektu A v MŠ
Habrmanova v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem H-FLOOR
s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 BLANSKO, IČ 269 48 494, za nejvýše přípustnou cenu ve
výši 390.718,39 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 429
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení:
Zastupitelstvo města
1. potvrzuje ověření souladu Územního plánu Česká Třebová s Politikou územního
rozvoje ČR 2008 - aktualizace č. 1, 2 a 3, Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje
- aktualizace č. 1 a 2, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu
Pardubického kraje dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
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2. rozhoduje o námitkách v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno v kapitole 5. Přílohy č. 1:
Odůvodnění pořizovatele Územního plánu Česká Třebová,
3. vydává formou opatření obecné povahy Územní plán Česká Třebová ve smyslu
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 430
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v rámci dotačního Programu na
podporu obnovy nemovitostí v městské památkové zóně města Česká Třebová pro rok
2020 a uzavření smluvního vztahu mezi Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02
Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako poskytovatelem a paní E. H. jako vlastníkem domu a
příjemcem finanční dotace ve výši 31.329,- Kč, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 431
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Zateplení a výměna zdroje
tepla v MŠ Habrmanova, Česká Třebová“, schvaluje změnu rozsahu plnění předmětu díla
a změnu ceny plnění předmětu díla a uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. MUCT/11195/2019/RMI/MHK/SML/18 ze dne 29. 04. 2019 se
zhotovitelem AGILE, spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 150 30
741, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 432
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 dodávku
„Dodávka nábytku 2020 pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová“ v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 433
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01. 04. 2017, čl. XII, odst. 1) přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na zpracování změnové projektové dokumentace pro společné
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povolení na investiční akci „Regionální centrum pro nakládání s odpady - kompostárna
Třebovice“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem RPS Ostrava a.s., Nákladní
3179/1, 702 00 Ostrava, IČ 253 71 738, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 734.319,- Kč
včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 434
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01. 04. 2017, čl. XII, odst. 1) přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a
stavební řízení na investiční akci „Regionální centrum pro nakládání s odpady - hala pro
umístění třídící linky“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem RPS Ostrava a. s.,
Nákladní 3179/1, 702 00 Ostrava, IČ 253 71 738, za nejvýše přípustnou cenu ve výši
1.366.090,- Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 435
Rada města bere na vědomí informace o možnostech a podmínkách pro vyhlášení oblasti
se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
č. 436
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku Města Česká
Třebová k 31. 12. 2019 a schválit celoroční hospodaření Města Česká Třebová v r. 2019
ve smyslu §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to
bez výhrad.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 437
Rada města bere na vědomí návrh rozpočtové změny č. 2 v r. 2020 ve výši dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 438
Rada města na základě žádosti evidované pod čj.: MUCT/10607/2020/DOP/THK/1812 v
souladu s Pravidly pro vydávání povolení ke stání v zóně zákazu stání na pozemních
komunikacích označených dopravní značkou IP 25a „zóna s dopravním omezením“ s

20

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 25. května 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Neplatí pro držitele povolení MěÚ“ neuděluje
žadateli výjimku z těchto pravidel a nesouhlasí s vydáním povolení ke stání na pozemní
komunikaci, ulice V Lukách, označené výše uvedenou dopravní značkou IP 25a, pro
vozidlo uvedené v žádosti.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 439
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Tkalcovská z pozemku
ppč. 3384/26 v k.ú. Česká Třebová (dle situace) podle žádosti J. K.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 440
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. B. Němcové z pozemku
z ppč. 2528/2 v k.ú. Česká Třebová (dle situace) podle žádosti Ing. M. C.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 441
Rada města navrhuje program jednání Zastupitelstva města Česká Třebová, které se
uskuteční v pondělí 15. června 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 25. května 2020
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