Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 8. června 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 442
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. 1/2020 mezi Městským muzeem Česká
Třebová, zastoupeným Mgr. Janou Voleskou, se sídlem Klácelova 80, 560 02 Česká
Třebová, IČ 70943800, jako objednatelem a Lenkou Dolanskou, se sídlem podnikání
Na Vrškách 123, 530 09 Pardubice, IČ 66262691, jako zhotovitelem, v textu dle
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je restaurování 2 ks sokolských praporů.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 443
Rada města souhlasí se zapojením Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice,
IČ 70882452, se sídlem Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová, do projektu Pardubického
kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci pod
názvem „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji II“. Dále
rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství dle § 32a zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, mezi Pardubickým krajem, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí
125, 532 11 Pardubice, jako příjemcem dotace a Základní školou Česká Třebová,
Nádražní ulice, jako partnerem v projektu, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 444
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů dle žádosti Horolezeckého klubu Česká Třebová, z. s.,
IČ 22752226, se sídlem Lidická 678, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem
Václavem Kovářem, předsedou klubu, na akci „O Třebovského Stěnoleza“. Výjimka se
uděluje na veřejné prostranství sportovního areálu Základní školy Česká Třebová,
Habrmanova ulice, dne 27.06.2020 od 09:00 hod. do 20:00 hod., dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 445
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 28.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Spolkem
Pěvecký sbor BENDL, IČ 61234575, se sídlem Na Trubech 1110, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným panem Mgr. Josefem Menšíkem, předsedou spolku, jako příjemcem, za
účelem podpory kulturní, popř. vzdělávací činnosti v roce 2020, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 446
Rada města neschvaluje poskytnutí finanční dotace mezi městem Česká Třebová a
Spolkem od sv. Kateřiny, IČ 44473699, se sídlem U Kostelíčka 431, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným paní Evou Motyčkovou, členkou výboru, za účelem podpory kulturní
činnosti v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 447
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 29.500 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a spolkem
Bacrie z.s., IČ 27057828, se sídlem Na Kopečku 281, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným
panem Davidem Maršálkem, náčelníkem spolku, jako příjemcem, za účelem podpory
kulturní, popř. vzdělávací činnosti v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 448
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 Komorním
orchestrem Jaroslava Kociána Ústí nad Orlicí, IČ 47498765, se sídlem Ústí nad Orlicí,
zastoupeným panem MgA. Bohuslavem Mimrou, předsedou spolku, jako příjemcem, za
účelem podpory kulturní, popř. vzdělávací činnosti v roce 2020, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 449
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 3.200 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a spolkem
ZO ČSOP PODORLICKO Česká Třebová, IČ 64772195, se sídlem Podbranská 959,
560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní PaedDr. Hanou Grundovou, předsedkyní
spolku, jako příjemcem, za účelem podpory realizace kulturní akce „Perníkový advent“,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 450
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 paní B. K.
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jako příjemcem, za účelem podpory realizace vydání „jubilejní“ knihy, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 451
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 18.000 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, předsedkyní, jako příjemcem, za
účelem podpory realizace kulturní akce „Podzimní doteky 2020“, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 452
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 18.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a panem V. T.
jako příjemcem, za účelem podpory realizace kulturní akce „Rampouchový memoriál,
50. ročník“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 453
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 15.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a paní L. M. K.
jako příjemcem, za účelem podpory realizace kulturní akce „OSLAVY 175. VÝROČÍ
OTEVŘENÍ ŠKOLY V OBCI SVINNÁ U ČESKÉ TŘEBOVÉ“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 454
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 25.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a spolkem Za
jeden provaz, z. s., IČ 22828940, se sídlem Riegrova 296, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným paní Bc. Annou Borkovou, předsedkyní spolku, jako příjemcem, za účelem
podpory akce „Podzimní benefiční ples Za jeden provaz“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 455
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 7.500 Kč a uzavření
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a
Spolkem Gymnázia Česká Třebová, IČ 47498731, se sídlem Tyršovo náměstí 970, 560 02
Česká Třebová, zastoupeným panem PhDr. Petrem Poldaufem, předsedou spolku, jako
příjemcem, za účelem podpory realizace kulturní akce „Škola trochu jinak“ a na odměnu
pro vedoucí zájmového kroužku – fotokroužku v roce 2020, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 456
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 18.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a paní E. Š. jako
příjemcem, za účelem podpory realizace kulturní akce „23. ročník Hudebního večera“, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 457
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Klubem
plastikových modelářů plukovníka Otakara Hrubého DFC Česká Třebová, z.s.,
IČ 04713664, se sídlem Na Trubech 1107, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem
Matějem Benešem, předsedou, jako příjemcem, za účelem podpory realizace akce
„Českotřebovský vehikl 2020“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 458
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 18.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a panem J. T.
jako příjemcem, za účelem podpory realizace kulturní akce „Trampský bál“, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 459
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 19.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a panem M. V.
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jako příjemcem, za účelem podpory realizace kulturní akce „Muzikanti v Nároďáku“, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 460
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 18.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a paní Z. N.
jako příjemcem, za účelem podpory realizace kulturní akce „Festovní Svinná“, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 461
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 3.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Oblastní
charitou Červený Kostelec, IČ 48623814, se sídlem 5. května 1170, 54941 Červený
Kostelec, zastoupenou panem Ing. Miroslavem Wajsarem, ředitelem, jako příjemcem, v
textu dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním služeb pro klienty s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 462
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 Rukou pro
život o.p.s., IČ 27017699, se sídlem Rajmonova 1199/4, 182 00 Praha 8, zastoupenou paní
Mgr. Lenkou Antonií Janištinovou, ředitelkou, jako příjemcem, v textu dle předloženého
návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s poskytováním sociální
služby denního stacionáře pro klienty s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 463
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 3.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a
Domovem pro seniory Sloupnice, IČ 00854255, se sídlem Horní Sloupnice 258, 565 53
Sloupnice, zastoupeným panem Ing. Miroslavem Šteyerem, ředitelem, jako příjemcem, v
textu dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
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poskytováním pobytové sociální služby domova pro seniory pro klienty s trvalým
pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 464
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 3.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Domovem pod
hradem Žampach, IČ 00854271, se sídlem Žampach 1, 564 01 Žamberk, zastoupeným
panem PaedDr. Luďkem Grätzem, ředitelem, jako příjemcem, v textu dle předloženého
návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s poskytováním pobytové
sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením pro klienty s trvalým
pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 465
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 17.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Rodinným
integračním centrem z.s., IČ 27026728, se sídlem Náměstí Republiky 2686, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice, zastoupeným paní Ing. Mgr. Hanou Janikovou, MBA,
předsedkyní výboru, jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu. Tato dotace je
určena na provozní výdaje související s poskytováním sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální
interakce, které mají trvalý pobyt v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 466
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 KLUBEM
ČERVENKA, z.s., IČ 22903577, se sídlem U Javorky 1609, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným paní Oldřiškou Smékalovou, předsedkyní, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s realizací
dílen pro klienty Sociálních služeb Česká Třebová – pro klienty v domě s pečovatelskou
službou, v týdenním stacionáři a domově pro seniory.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 467
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 15.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Farní
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charitou Litomyšl, IČ 47489839, se sídlem Bělidla 392, 570 01 Litomyšl, zastoupenou paní
Bc. Věrou Dvořákovou, ředitelkou, jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu.
Tato dotace je určena na provozní výdaje související s poskytováním odlehčovací služby
v zařízení Respitní péče Jindra pro klienty s trvalým pobytem v České Třebové a dále na
provozní výdaje související s poskytováním sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi
z České Třebové (sanace rodiny).
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 468
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 16.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Naším
domovem Koclířov, z.s., IČ 68208553, se sídlem Koclířov 40, 569 11, zastoupeným panem
Ing. Jaroslavem Bajerem, předsedou, jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu.
Tato dotace je určena na provozní výdaje související s poskytováním služby azylového
domu pro rodiče s dětmi (Most naděje) pro klienty s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 469
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 Svazem
tělesně postižených v České republice z.s., místní organizací Česká Třebová, IČ 75011689,
se sídlem Pod Březinou 543, Parník, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem
Antonínem Baldíkem, předsedou místní organizace, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje - na údržbu chaty
invalidů a zahrady, pojištění chaty, úhradu za spotřebované energie a vodu, nájem za
vývěsní skříňku, na pořádání členských schůzí, sportovních a kulturních akcí a nákup
kancelářských potřeb.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 470
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 3.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Domovem na
rozcestí Svitavy, IČ 70157286, se sídlem Tkalcovská 381/1, Lány, 568 02 Svitavy,
zastoupeným paní PhDr. Jaroslavou Filipovou, ředitelkou, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním pobytové sociální služby chráněné bydlení pro klienta s trvalým pobytem
v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 471
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 Společností
pro ranou péči, pobočka Olomouc, IČ 75095009, se sídlem Střední novosadská 52, 779 00
Olomouc, zastoupenou paní Mgr. Pavlou Matyášovou, vedoucí střediska, jako příjemcem,
v textu dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní náklady související s
poskytováním terénní sociální služby rané péče pro rodiny pečující o dítě se zrakovým
postižením klientům s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 472
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 12. 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Unií ROSKA
– reg. org. ROSKA Ústí nad Orlicí, z.p.s., IČ 69172234, se sídlem Čs. armády 1181,
562 01 Ústí nad Orlicí, zastoupeným paní Martinou Štěpánkovou, předsedkyní, jako
příjemcem, v textu dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na rekondiční pobyty
pro klienty s diagnózou roztroušená skleróza s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 473
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 4.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a
KONTAKTem Ústí nad Orlicí o.p.s., IČ 61239488, se sídlem Smetanova 470, 562 01 Ústí
nad Orlicí, zastoupeným paní Jarmilou Hruškovou, ředitelkou, jako příjemcem, v textu
dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním nepřetržité telefonické krizové pomoci – krajské Linky důvěry Ústí nad
Orlicí.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 474
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 7.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a organizací
Za jeden provaz, z.s., IČ 22828940, se sídlem Riegrova 296, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným paní Bc. Annou Borkovou, předsedkyní, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. na provozní výdaje související s činností spolku včetně jeho
propagace, na realizaci rukodělných workshopů, pořádání hudebních a kulturních
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vystoupení pro klienty Sociálních služeb Česká Třebová - klienty týdenního stacionáře a
domova pro seniory a na realizaci aktivit pro děti ze sociálně vyloučené lokality Borek.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 475
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 7.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Svazem
postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizací Česká Třebová,
IČ 64771563, se sídlem Kubelkova 1754, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou paní Olgou
Kadlecovou, předsedkyní, jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu. Tato dotace
je určena na provozní výdaje SPCCH - na pronájem sálu na členskou schůzi, pronájem
tělocvičny, dopravu na členskou schůzi a další kulturně vzdělávací akce.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 476
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 21.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Komunitním
centrem Petrklíč, z.s, IČ 03776395, se sídlem Nové náměstí 1746, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným Bc. Jakubem Frajem, předsedou, jako příjemcem, v textu dle předloženého
návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s poskytováním sociální
služby - pečovatelské služby s nepřetržitým provozem pro klienty s trvalým pobytem v
České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 477
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 9.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Linkou
bezpečí, z.s., IČ 61383198, se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha, zastoupenou paní
Soňou Petráškovou, ředitelkou LB, na základě plné moci, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním telefonické krizové pomoci.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 478
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 26.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a spolkem
AUDIOHELP z.s., IČ 49774883, se sídlem Tomanova 3/5, 301 00 Plzeň, zastoupeným paní
Mgr. Zuzanou Polákovou, DiS., na základě plné moci, jako příjemcem, v textu dle
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předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje Střediska sociální
rehabilitace pro osoby se sluchovým postižením AUDIOHELP v Ústí nad Orlicí a na
terénní služby včetně odborného poradenství.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 479
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 spolkem Péče
o duševní zdraví, z.s., IČ 64242218, se sídlem Bělehradská 389, 530 09 Pardubice,
zastoupeným MUDr. Petrem Hejzlarem, ředitelem, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní náklady související s
poskytováním sociální služby sociální rehabilitace (ambulantní i terénní formou) pro
klienty se závažným duševním onemocněním s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 480
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 25.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Cestou pro
rodinu, z.ú., IČ 61239330, se sídlem Nádražní 22, 564 01 Žamberk, zastoupenou paní
Ing. Danou Hubálkovou, ředitelkou, jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu.
Tato dotace je určena na provozní výdaje související s poskytováním následujících služeb
pro klienty s trvalým pobytem v České Třebové: azylového domu, domu na půl cesty a
krizové pomoci.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 481
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 21.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a organizací
Poruchy autistického spektra z.s., IČ 22868810, se sídlem Kostelní 19, 562 01 Ústí nad
Orlicí, zastoupenou paní Mgr. Zuzanou Polákovou, DiS., předsedkyní, jako příjemcem, v
textu dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním poradenství, pořádáním táborů, víkendových pobytů, výletů, osvětových
akci, workshopů, přednášek pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, s
mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, poruchami učení, poruchami chování,
ADHD a s Aspergerovým syndromem s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 482
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 Centrem pro
dětský sluch Tamtam, o.p.s., IČ 00499811, se sídlem Hábova 1571/22, Stodůlky, 155 00
Praha 5, zastoupeným paní Mgr. Janou Fenclovou, ředitelkou, jako příjemcem, v textu
dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním sociální služby rané péče pro rodiny s dítětem se sluchovým postižením s
trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 483
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 Farní
charitou Rychnov nad Kněžnou, IČ 42887968, se sídlem Palackého 111, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, zastoupenou panem Mgr. Ondřejem Barabášem, ředitelem, jako
příjemcem, v textu dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje
související s poskytováním odlehčovací služby klientům s trvalým pobytem v České
Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 484
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Sjednocenou
organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaným spolkem,
IČ 65399447, se sídlem Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, zastoupenou
panem Ivem Psotou, na základě pověření, jako příjemcem, v textu dle předloženého
návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje oblastní odbočky SONS ČR Česká
Třebová související s poskytováním odborného poradenství včetně pořádání výstav
kompenzačních pomůcek a sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením - pro klienty s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 485
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 Oblastní
charitou Nové Hrady u Skutče, IČ 60102411, se sídlem Chotovice 31, 570 01 Litomyšl,
zastoupenou paní Blankou Vopařilovou, ředitelkou, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
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poskytováním sociální služby denního stacionáře pro klienty s trvalým pobytem v České
Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 486
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IZ-12-2000816/VB/1, Česká Třebová, Nádražní, přeložka knn na pozemcích ve
vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 158, ppč. 3762 a stpč. 208/1 v katastrálním
území a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako povinným z věcného
břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 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. 487
Rada města souhlasí se stavbou „oplocení části pozemku ppč. 372“, který sousedí s
pozemkem ppč. 3678/1, oba pozemky jsou ve vlastnictví města Česká Třebová, vše v
katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti D. H. ze dne 01.06.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 488
Rada města souhlasí se stavbou č. IV-12-2020003 „Česká Třebová, Grégrova, 176/7 – knn
na pozemcích ppč. 176/1 a ppč. 173 oba v k.ú. Parník, které sousedí s pozemkem města
Česká Třebová ppč. 756/5 v k.ú. Parník, dle žádosti společnosti K energo s.r.o.,
IČ: 27494683, se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, ze dne 20.05.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 489
Rada města souhlasí s uložením kanalizační přípojky k čp. 170 na ulici J. Pácla v k.ú.
Parník do pozemků města Česká Třebová ppč. 54/5 a ppč. 54/6 oba v k.ú. Parník, dle
žádosti projekční kanceláře Stavby bez bariér – Martin Kapoun, IČ: 61214361, se sídlem
Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová, ze dne 21.05.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 490
Rada města souhlasí se stavbou „ČESKÁ TŘEBOVÁ – OBNOVA VODOVODNÍHO
ŘADU – DR. E. BENEŠE – II. UL. TÁBORSKÁ – NÁKUPNÍ ZÓNA K..Ú. ČESKÁ
TŘEBOVÁ A PARNÍK“, na pozemcích města Česká Třebová ppč. 705/2, ppč. 705/10,
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ppč. 705/11, ppč. 705/15, ppč. 705/72, ppč. 789/16, ppč. 789/18, ppč. 789/19, ppč. 789/20,
ppč. 789/22, ppč. 789/45, ppč. 789/46, ppč. 789/66, ppč. 789/71 a ppč. 789/72, vše v k. ú.
Parník, a dále na pozemcích města Česká Třebová ppč. 3430/3, ppč. 3431/4 a ppč. 3431/5,
vše v k. ú. 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 01.06.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 491
Rada města souhlasí se stavbou „zpevněné plochy se vstupním objektem a souvisejícími
inženýrskými sítěmi ve firmě CZ LOKO v České Třebové“, na pozemku ve vlastnictví
města Česká Třebová, a to ppč. 3535/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 492
Rada města souhlasí s umístěním vodovodní přípojky na pozemcích ppč. 833 a
ppč. 818/14, ve vlastnictví města Česká Třebová, pro stavbu rodinného domu na
pozemcích ppč. 95/1, ppč. 96 a ppč. 99/1, vše v katastrálním území Skuhrov u České
Třebové, obci Česká Třebová, dle žádosti SBB – Martin Kapoun, Tkalcovská 110, Česká
Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 493
Rada města souhlasí s úpravou (zpevněním) části pozemku ppč. 833 o výměře 15 m 2 v
katastrálním území Skuhrov u České Třebové, obci Česká Třebová, za účelem zajištění
příjezdu stavební a požární techniky.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 494
Rada města souhlasí s doplněním stávajícího kabelového vedení NN v rámci stavby
„Česká Třebová, Parník, parcela 531/17 – kNN“ na pozemku ve vlastnictví města Česká
Třebová, a to ppč. 531/1 v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, dle žádosti
společnosti BETA CZ Česká Třebová s.r.o., se sídlem Pod Březinou 637, Česká Třebová,
ze dne 26.05.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 495
Rada města souhlasí s umístěním antény na dům čp. 1102 na Masarykově ulici v České
Třebové podle žádosti R. R. ze dne 17.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 496
Rada města v návaznosti na zrušení nařízení vlády č. 202/2020 Sb. (cenové moratorium)
schvaluje pokračování v procesu zvyšování nájemného v bytech města podle usnesení
rady města č. 84 ze dne 03.02.2020, ve znění usnesení rady města č. 155 z 02.03.2020. Rada
města dále schvaluje, aby u nájemních smluv, ke kterým byly uzavřeny dohody o zvýšení
nájemného nejpozději do 19.06.2020, bylo zvýšené nájemné vybíráno poprvé za měsíc září
2020. V ostatních případech budou podány žaloby na stanovení výše nájmu v úrovni ceny
v místě a čase obvyklé.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 497
Rada města schvaluje, aby u sociálních bytů města (Semanínská čp. 2084, 5, 6 a čp. 2089)
se smlouvami na dobu určitou, bylo zvýšené nájemné vybíráno od okamžiku uzavření
nových smluv.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 498
Rada města schvaluje vyrozumění paní J. Z. k její žádosti ze dne 21.04.2020, dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 499
Rada města nesouhlasí se snížením nájemného v bytě č. 14 v ulici Na Trubech čp. 1110 v
České Třebové dle žádosti Mgr. J. N. ze dne 18.03.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka

č. 500
Rada města nesouhlasí se snížením nájemného v bytě č. 10 v ulici J. Drobného čp. 1112 v
České Třebové dle žádosti paní M. K. ze dne 15.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 501
Rada města souhlasí s výstavbou zpevněné plochy SO 09, dle projektové dokumentace
BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto, na pozemku města Česká Třebová ppč. 3655/1, 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 03.06.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 502
Rada města souhlasí s výstavbou zpevněné plochy SO 09, dle projektové dokumentace
BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto, na pozemku ppč. 3655/1 v k.ú. Česká Třebová, který
sousedí s pozemkem města Česká Třebová ppč. 3648/3 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 03.06.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 503
Rada města souhlasí se stavbou „Instalace KGJ ul. Semanínská, Česká Třebová“, jejímiž
součástmi jsou stavební objekty „SO 02“ a „IO11 Přípojka NN“, na pozemcích města
Česká Třebová ppč. 1785/2, ppč. 1873/2 a ppč. 1873/4, vše v katastrálním území a obci
Česká Třebová, dle žádosti společnosti TRASKO Projekce, s.r.o., IČ 07280921, se sídlem
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, ze dne 02.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 504
Rada města souhlasí se stavbou „Instalace KGJ ul. Semanínská, Česká Třebová“, jejímiž
součástmi jsou stavební objekty „SO 02“ a „IO11 Přípojka NN“, na pozemcích
ppč. 1785/2, ppč. 1873/2, ppč. 1873/4 a stpč. 2891, které sousedí s pozemkem ppč. 3585/2,
vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, ve vlastnictví města Česká Třebová, dle
žádosti společnosti TRASKO Projekce, s.r.o., IČ 07280921, se sídlem Na Nouzce 487/8,
682 01 Vyškov, ze dne 02.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 505
Rada města schvaluje podání žádosti o zřízení bodů záchrany na pozemcích města Česká
Třebová: bod č. 1 na pozemku ppč. 2978/13, v k.ú. Česká Třebová na souřadnicích
49°54'28.3"N 16°25'25.3"E a bod č. 2 na ppč. 2989/1, v k.ú. Česká Třebová na
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souřadnicích 49°54'21.2"N 16°25'19.5"E, Hasičskému záchrannému sboru Pardubického
kraje, ÚO Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 506
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 24.02.2020 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce VO v ulicích Chmelnice a Podbranská
v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem ELEKTRO ŠUDOMA,
s.r.o., Svojanov 146, 569 73 Svojanov, IČ 274 97 046, za nejvýše přípustnou cenu ve výši
773.623,45 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 507
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Dřevostavba zázemí
sportovního areálu ve Svinné“, schvaluje změnu rozsahu plnění předmětu díla, změnu
ceny plnění předmětu díla a uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo čj. MUCT/5845/2020/RMI/MHK/SML/24 ze dne 11.03.2020 se zhotovitelem
p. Miroslavem Bohunkem, Dolní Sloupnice 84, 565 53 Sloupnice, IČ 493 09 366, za nejvýše
přípustnou cenu ve výši 349.451,63 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 508
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2020 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v textu dle
přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 509
Rada města doporučuje zastupitelstvu stanovit odměnu neuvolněným členům
zastupitelstva města ve výši 900 Kč měsíčně, v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a 5 a §
84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních
samosprávných celků.
V případě souběhu více funkcí se souhrnná odměna neposkytuje. Odměna je stanovena
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s účinností od 01.07.2020 do 31.12.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 510
Rada města doporučuje zastupitelstvu stanovit odměnu neuvolněným členům rady města
ve výši 2.700 Kč měsíčně, v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a 5 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků.
V případě souběhu více funkcí se souhrnná odměna neposkytuje. Odměna je stanovena
s účinností od 01.07.2020 do 31.12.2020. V případě volby člena rady města na
uprázdněnou funkci bude odměna poskytována ode dne zvolení do funkce.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 511
Rada města doporučuje zastupitelstvu stanovit odměnu neuvolněným členům
zastupitelstva města vykonávajícím funkci předsedy stálých komisí rady nebo výborů
zastupitelstva ve výši 1.500 Kč měsíčně, v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a 5 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních
samosprávných celků. Odměna je stanovena s účinností od 01.07.2020 do 31.12.2020.
V případě souběhu více funkcí se souhrnná odměna neposkytuje. V případě volby
neuvolněného člena zastupitelstva do funkce předsedy stálé komise nebo výboru
zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne zvolení do funkce.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 512
Rada města doporučuje zastupitelstvu stanovit odměnu neuvolněným členům
zastupitelstva města vykonávajícím funkci člena stálých komisí rady nebo výborů
zastupitelstva ve výši 1.080 Kč měsíčně, v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a 5 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních
samosprávných celků. Odměna je stanovena s účinností od 01.07.2020 do 31.12.2020.
V případě souběhu více funkcí se souhrnná odměna neposkytuje. V případě volby
neuvolněného člena zastupitelstva do funkce člena stálé komise nebo výboru
zastupitelstva, bude odměna poskytována ode dne zvolení do funkce.
Zodpovídá: Ing. Pirklová

17

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 8. června 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 513
Rada města doporučuje zastupitelstvu stanovit odměnu předsedům komisí rady, kteří
nejsou členy zastupitelstva města ve výši 750 Kč měsíčně, v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů. Odměna je stanovena s účinností od 01.07.2020 do 31.12.2020.
V případě souběhu funkcí se souhrnná odměna neposkytuje, avšak v případě rozdílné
výše stanovené odměny náleží odměna vyšší. Odměna se poskytuje ode dne zvolení do
funkce.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 514
Rada města doporučuje zastupitelstvu stanovit odměnu předsedům osadních výborů,
kteří nejsou členy zastupitelstva města ve výši 1.000 Kč měsíčně, v souladu s ustanovením
§ 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů. Odměna je stanovena s účinností od 01.07.2020 do 31.12.2020.
V případě souběhu funkcí se souhrnná odměna neposkytuje, avšak v případě rozdílné
výše stanovené odměny náleží odměna vyšší. Odměna se poskytuje ode dne zvolení do
funkce.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 515
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 2 v r. 2020 ve
výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 516
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01. 04. 2017 přímé zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Zpevnění části parkových cest cestní sítě v parku Javorka,
Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem Jindřich Dvořák, Třebovice
52, PSČ 561 24, IČ 111 29 344, za nabídkovou cenu ve výši 299 148,- Kč včetně DPH, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
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č. 517
Rada města bere na vědomí odmítnutí škodní události ze strany Městského muzea Česká
Třebová vůči spolku Centrum pro rodinu a sociální péči.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 518
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Lhotka z pozemku
ppč. 627/6 v k.ú. Lhotka (dle situace) podle žádosti S. K.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 519
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová, schvaluje předloženou zprávu o činnosti obchodní
společnosti TEZA, s.r.o. v roce 2019.
Zodpovídá: p. Doleček
č. 520
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová, schvaluje předloženou zprávu o investicích, opravách nad
100.000,- Kč a leasingu obchodní společnosti TEZA, s.r.o. za rok 2019.
Zodpovídá: p. Doleček
č. 521
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová, schvaluje účetní závěrku obchodní společnosti TEZA,
s.r.o., F. V. Krejčího 405, Česká Třebová sestavenou k 31.12.2019 s výsledkem
hospodaření před zdaněním + 1.179.922,26 Kč a rozdělení čistého zisku dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: p. Doleček
č. 522
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová, schvaluje předložený aktualizovaný plán investic, oprav
nad 100.000,- Kč a leasingu obchodní společnosti TEZA, s.r.o. na rok 2020.
Zodpovídá: p. Doleček
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č. 523
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová, ruší své usnesení č. 18/2019 ze dne 16.12.2019:
„Rada města ve funkci valné hromady společnosti TEZA, s.r.o. Česká Třebová dle § 102 odst.
2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
ukládá jednateli společnosti učinit veškeré kroky vedoucí ke snížení základního jmění
společnosti a vyplacení částky ve výši 1.500.000 Kč zakladateli, a to do 30.6.2020.“
Zodpovídá: p. Doleček
č. 524
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o. Česká
Třebová, dle par. 102 odst. 2, písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, ukládá jednateli společnosti provést odvod z nerozděleného
zisku minulých let obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V. Krejčího 405, Česká Třebová
ve výši 1.500.000,- Kč ve prospěch Města Česká Třebová jako jediného společníka
společnosti. Částku 1.500.000,- Kč slovy: jedenmilionpětsettisíckorunčeských převede
obchodní společnost TEZA, s.r.o., se sídlem F. V. Krejčího 405, Česká Třebová na
bankovní účet Města Česká Třebová č. 19-826611/0100 vedený u Komerční banky a.s. a
to nejpozději do 30.06.2020.
Zodpovídá: p. Doleček
č. 525
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová, bere na vědomí podanou zprávu o činnosti dozorčí rady
společnosti za období 01-06/2020.
Zodpovídá: prof. Ing. Cempírek
č. 526
Rada města, při výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová, uděluje jednateli této společnosti panu Gustavu Dolečkovi
za práci v 1. pololetí roku 2020 mimořádnou odměnu ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
č. 527
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká
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Třebová, Semanínská 2050, schvaluje zprávu o činnosti obchodní společnosti Eko Bi s.r.o.
Česká Třebová za rok 2019.
Zodpovídá: p. Řehák
č. 528
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká
Třebová, Semanínská 2050, schvaluje předloženou zprávu o realizovaných investicích a
opravách nad 50.000,- Kč obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová v roce 2019.
Zodpovídá: p. Řehák
č. 529
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká
Třebová, Semanínská 2050, schvaluje plán investic a oprav obchodní společnosti Eko Bi
s.r.o. Česká Třebová na rok 2020.
Zodpovídá: p. Řehák
č. 530
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká
Třebová, Semanínská 2050, schvaluje předloženou zprávu o hospodaření obchodní
společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová za rok 2019. Hospodářský výsledek za rok 2019,
zisk ve výši 218.381,81 Kč, bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.
Zodpovídá: p. Řehák
č. 531
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o., Česká
Třebová, Semanínská 2050, schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a zprávu auditora za
rok 2019.
Zodpovídá: p. Řehák
č. 532
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká
Třebová, Semanínská 2050, bere na vědomí podanou zprávu ze zasedání dozorčí rady
společnosti.
Zodpovídá: Ing. Šplíchal
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č. 533
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká
Třebová, Semanínská 2050, uděluje jednateli této společnosti panu Zdeňku Řehákoví za
práci v I. pololetí roku 2020 mimořádnou odměnu ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
č. 534
Rada města byla seznámena s výsledkem hospodaření Vodárenské společnosti Česká
Třebová, s.r.o. v roce 2019. Rada města schvaluje účetní závěrku Vodárenské společnosti
Česká Třebová, s.r.o. k 31.12.2019 s hospodářským výsledkem -1.371.993,76 Kč.
Zodpovídá: Ing. Šilar
č. 535
Rada města schvaluje úhradu hospodářského výsledku Vodárenské společnosti Česká
Třebová, s.r.o. k 31.12.2019 ve výši -1.371.993,76 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých
let.
Zodpovídá: Ing. Šilar
č. 536
Rada města schvaluje upravený plán nákladů a výnosů Vodárenské společnosti Česká
Třebová, s.r.o. v r. 2020 s předpokládaným hospodářským výsledkem -1.114.700 Kč. Rada
města schvaluje realizaci jmenovitých oprav vodovodů a kanalizací v r. 2020 dle
předloženého návrhu v předpokládaném rozsahu 7.455.000,- Kč a realizaci investičních
akcí společnosti dle předloženého návrhu v předpokládaném rozsahu 19.764.700,- Kč.
Zodpovídá: Ing. Šilar
č. 537
Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady Vodárenské společnosti Česká
Třebová, s.r.o. v 1. pololetí roku 2020.
Zodpovídá: p. Hruška
č. 538
Rada města schvaluje prodej pozemku ppč. 7/1 a nově vymezeného pozemku
označeného jako ppč. 8/5, odděleného na základě geometrického plánu z původního
pozemku označeného jako ppč. 8/1, vše v katastrálním území Zhoř u České Třebové, v

22

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 8. června 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

obci Němčice, o celkové výměře 3431 m2 panu B. N. za cenu dle předloženého znaleckého
posudku, tj. celkem za 37.260 Kč.
Zodpovídá: Ing. Šilar
č. 539
Rada města souhlasí s udělením mimořádné odměny jednateli Vodárenské společnosti
Česká Třebová, s.r.o. panu Jiřímu Šilarovi za dobrou práci v 1. pololetí roku 2020 ve výši
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 8. června 2020
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