Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 7. července 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
č. 592
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce drobného movitého majetku
uzavřené dne 25.02.2016 mezi městem Česká Třebová, jako půjčitelem a Domem dětí a mládeže
Kamarád, Česká Třebová, se sídlem Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová, IČ 72085363, jako
vypůjčitelem, v textu dle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je zúžení předmětu výpůjčky.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 593
Rada města souhlasí s podáním žádosti Mateřské školy Česká Třebová, U Stadionu o zapojení do
projektu výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 594
Rada města schvaluje platový výměr ředitelky Základní umělecké školy Česká Třebová, paní
Jarmily Holcové, DiS., s účinností od 01.06.2020.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 595
Rada města neschvaluje poskytnutí finanční dotace Tělocvičné jednotě Sokol Česká Třebová II,
IČ 75158248, se sídlem Komenského 781, 560 02 Česká Třebová, zastoupené panem Lubomírem
Vašinou, starostou jednoty a panem Ing. Martinem Knížkem, jednatelem jednoty, za účelem
úhrady nákladů spojených s užíváním nebytových prostor na ulici Podbranská 959 dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 596
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 Volejbalovým
klubem Česká Třebová, IČ 69836515, se sídlem Komenského 781, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným panem Lubomírem Vašinou, předsedou, jako příjemcem, za účelem účasti na
mezinárodním volejbalovém turnaji v Polsku v rámci spolupráce se sportovci z družebního města
Olawa a za účelem podpory uspořádání sportovního kempu volejbalu za účasti mládeže z Olawy
v České Třebové, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 597
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy
o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a SH ČMS – Sborem
dobrovolných hasičů Svinná, IČ 61238627, se sídlem Svinná 19, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným panem Ing. Milanem Dvořákem, starostou sboru, jako příjemcem, za účelem
podpory realizace nohejbalového turnaje ve Svitu a ve Svinné, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 598
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 49.000 Kč a uzavření smlouvy
o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a spolkem Junák –
český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z.s., IČ 64771270, se sídlem Farská 113, 560 02 Česká
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Třebová, zastoupeným paní Dagmar Štarmanovou, vedoucí střediska, jako příjemcem, za účelem
podpory plachetního výcviku vodáckého oddílu v Polsku a výměnných pobytů skautů z České
Třebové, z Polska a Svitu v roce 2020, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 599
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 36.000 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, jako příjemcem, na dopravu na mezinárodní kemp
v Maďarsku a v Polsku, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 600
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 2.100 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 dopravy na modelářskou soutěž v Polsku, dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 601
Rada města neschvaluje žádost E. K. o poskytnutí finančních prostředků formou dotace
z Programu na podporu mezinárodních akcí v rámci EU a Norska pro rok 2020, dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 602
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 17.000 Kč a uzavření smlouvy
o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a organizací
ZO ČSOP PODORLICKO Česká Třebová, IČ 64772195, se sídlem Podbranská 959, 560 02 Česká
Třebová, zastoupenou paní PaedDr. Hanou Grundovou, předsedkyní, jako příjemcem, za účelem
podpory činnosti organizace v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 603
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 Českým rybářským
svazem, z. s., místní organizace Česká Třebová, IČ 13586238, se sídlem U Rybníčka č.ev. 845,
560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Mgr. Michalem Šindelářem, předsedou a panem
Jiřím Kovářem, jednatelem, jako příjemcem, za účelem podpory činnosti organizace v roce 2020,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 604
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 organizací
ZO ČSOP Zelené Vendolí, IČ 70920907, se sídlem č.p. 42, 569 14 Vendolí, zastoupenou panem
Josefem Zeleným, předsedou, jako příjemcem, za účelem podpory činnosti organizace v roce 2020,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 605
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 organizací
ZO ČSOP Zlatá studánka, IČ 71188169, se sídlem Matyášova 937, 560 02 Česká Třebová,
zastoupenou paní Mgr. Pavlínou Vomáčkovou, předsedkyní, jako příjemcem, za účelem podpory
činnosti organizace v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 606
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace
č. j. MUCT/13274/2020/SKT/HAD/SMLD/67 ze dne 08.06.2020, uzavřené s paní L. M. K. v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 607
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 výjimku ze zákazu konzumace
alkoholických nápojů dle žádosti spolku Sport and Culture Entertainment z.s., IČ 05020212, se
sídlem Selicharova 1421/5, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, zastoupeným panem
Mgr. Markem Trejtnarem, předsedou, na akci „Streetball Cup – Memoriál Mistra Jana Husa,
23. ročník“. Výjimka se uděluje na veřejné prostranství areálu Gymnázia Česká Třebová,
dne 10.07.2020 od 19:00 hod. do 24:00 hod., a dne 11.07.2020 od 09:00 hod. do 24:00 hod. dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 608
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit neuplatnění zákonného předkupního práva
ve věci výkupu stavby pro rodinnou rekreaci č.ev. 78 na stpč. 1239 v katastrálním území Parník,
obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 195 000 Kč, dle nabídky M. Š. a A. Š. ze dne 05.06.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 609
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-122005752/VB/1, Česká Třebová – Lhotka – rek. nn k čp. 22 na pozemcích ve vlastnictví města Česká
Třebová, a to ppč. 49, 56/4, 56/10, 56/14, 136/5, 136/6, 136/7, 228/3, 229/1, 674/2, 674/3, 675/3,
675/19, 676/1 a 702/3 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, 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
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č. 610
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122019075/VB/1 Česká Třebová, Kubelkova, 672_6 – knn, nn, na na pozemcích ve vlastnictví města
Česká Třebová, a to ppč. 807/3, ppč. 807/7 a ppč. 807/8 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. 611
Rada města schvaluje pronájem (pacht) pozemků stpč. 2277 o výměře 36 m 2 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 nájemné ve výši
1 Kč/m2/rok, v případě užívání zahrady a 10 Kč/m2/rok, v případě stavby pro rodinnou rekreaci
mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a J. Z., jako nájemcem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 612
Rada města schvaluje záměr výpůjčky části pozemku ppč. 247/2 v katastrálním území Česká
Třebová o výměře cca 5 m2, za účelem parkovacího stání pro elektrickou tříkolku, od 01.08.2020
na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 613
Rada města neschvaluje prominutí nájemného za období březen 2020 až září 2020, hrazeného na
základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.11.2018, uzavřené mezi městem Česká
Třebová, jako pronajímatelem, a společností Tenis Česká Třebová s.r.o., IČ 25940392, se sídlem
Husova 22, 560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, dle žádosti nájemce ze dne 25.03.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 614
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného za rozhodné období, tj. období od 01.04.2020
do 30.06.2020, v částce 28.800, tj. 30 % slevy ze čtvrtletního nájemného, které činí 96.000 Kč a je
hrazeno na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor tenisové haly v čp. 703 na ulici Husova
v České Třebové, ze dne 01.11.2018, uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem,
a společností Tenis Česká Třebová s.r.o., IČ 25940392, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká
Třebová, jako nájemcem, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatřeních
v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 615
Rada města neschvaluje prominutí nájmu za období od 14.03.2020 do 25.05.2020 na základě
smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 09.07.1997 ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené mezi
městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a J. Š., jako nájemcem, na základě žádosti nájemce
ze dne 07.05.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 616
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného za rozhodné období, tj. období od 01.04.2020
do 30.06.2020, v částce 6.525 Kč, tj. 30 % slevy ze čtvrtletního nájemného, které činí 21.750 Kč
a je hrazeno na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 397 na ulici Nádražní
v České Třebové ze dne 09.07.1997, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené mezi městem Česká
Třebová, jako pronajímatelem, a J. Š., jako nájemcem, z důvodu vyhlášení nouzového stavu
a přijetí mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 617
Rada města neschvaluje prominutí nájemného za druhé čtvrtletí roku 2020, hrazeného na základě
smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 27.11.2017, uzavřené mezi městem Česká Třebová,
jako pronajímatelem, a společností Staffbar s.r.o., IČ 06078303, se sídlem Trávník 1998,
560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, dle žádosti nájemce ze dne 28.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 618
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného za rozhodné období, tj. období od 01.04.2020
do 30.06.2020, v částce 3.458, tj. slevy 30 % ze čtvrtletního nájemného, které činí 11.525 Kč a je
hrazeno na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží objektu
čp. 80 v ulici Klácelova v České Třebové, ze dne 27.11.2017, uzavřené mezi městem Česká
Třebová, jako pronajímatelem, a společností Staffbar s.r.o., IČ 06078303, se sídlem Trávník 1998,
560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí
mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 619
Rada města neschvaluje prominutí nájemného za období od 16.03.2020 do 25.05.2020, hrazeného
na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 04.01.2007, uzavřené mezi městem Česká
Třebová, jako pronajímatelem, a Ivetou Musílkovou, IČ 71842497, se sídlem Lhotka 94,
560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, dle žádosti nájemce ze dne 20.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 620
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného za rozhodné období, tj. období od 01.04.2020
do 30.06.2020, v částce 1.125 Kč, tj. 30 % slevy ze čtvrtletního nájemného, které činí 3.750 Kč a je
hrazeno na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží čp. 80
v ulici Klácelova v České Třebové, ze dne 04.01.2007, uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako
pronajímatelem, a Ivetou Musílkovou, IČ 71842497, se sídlem Lhotka 94 , 560 02 Česká Třebová,
jako nájemcem, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatřeních
v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 621
Rada města neschvaluje prominutí nájemného za období od 14.03.2020 do 25.05.2020 hrazeného
na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 08.02.2016 uzavřené mezi městem Česká
Třebová, jako pronajímatelem, a společností SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Skuhrov,
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IČ: 61238040, se sídlem Skuhrov 125, 560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, dle žádosti nájemce
ze dne 22.04.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 622
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného za rozhodné období, tj. období od 01.04.2020
do 30.06.202030, v částce 938 Kč, tj. 30 % slevy ze čtvrtletního nájemného, které činí 3.125 Kč a je
hrazeno na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 48 v katastrálním území
Skuhrov u České Třebové, ze dne ze dne 08.02.2016 uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako
pronajímatelem, a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Skuhrov, IČ: 61238040, se sídlem
Skuhrov 125, 560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí
mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 623
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného za rozhodné období, tj. v období od 01.04.2020
do 30.04.2020 v částce 742 Kč, tj. 30 % z měsíčního nájemného, které činí 2.471 Kč, které je
hrazeno na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 15.01.2016, ukončené ke dni
30.04.2020, uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a Petrem Štarmanem,
IČ 48608840, se sídlem Komenského 729, 560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, z důvodu
vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatřeních
v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 624
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného za rozhodné období, tj. období od 01.04.2020
do 30.06.2020, v částce 1.749, tj. 30 % slevy ze čtvrtletního nájemného, které činí 5.829 Kč a je
hrazeno na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží čp. 205 na
ulici Ústecká v České Třebové, ze dne 19.04.2016, uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako
pronajímatelem, a Ivanou Valentovou, IČ 05661323, se sídlem U Stadionu 572, 560 02 Česká
Třebová, jako nájemcem, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatřeních
v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 625
Rada města schvaluje vyjádření k žádosti paní H. F., ze dne 22.06.2020 v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 626
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadávací podmínky a uveřejnění výzvy pro uchazeče
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka mražených
výrobků pro zařízení Sociálních služeb Česká Třebová“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 7. července 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
č. 627
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadávací podmínky a uveřejnění výzvy pro uchazeče
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka potravin pro
zařízení Sociálních služeb Česká Třebová“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 628
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadávací podmínky a uveřejnění výzvy pro uchazeče
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka mléčných výrobků
pro zařízení Sociálních služeb Česká Třebová“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 629
Rada města schvaluje změnu lhůty pro podání cenových nabídek na veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky schválené USN RM č. 578/2020, č. 579/2020, č. 580/2020 a č. 581/2020 ze dne
22.06.2020 na nový termín dne 21.07.2020 do 10:00 hod., v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č.630
Rada města schvaluje v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů na základě Protokolu o posouzení podmínek účasti
a Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 1. 7. 2020 zadání podlimitní veřejné zakázky na služby
„Pojištění majetku města Česká Třebová, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění motorových
vozidel“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB,
Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 455 34 306 s nabídkovou cenou
ročního pojistného ve výši 949.167 Kč, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 631
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na
rok 2020, mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,
IČO: 708 92 822, jako poskytovatelem, a městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká
Třebová, IČO: 002 78 653, jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 632
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávku „Brzděný přívěs s nástavbou pro JSDHO České Třebová – Lhotka“ a uzavření
smluvního vztahu s dodavatelem VEZEKO s.r.o., Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí,
IČO: 262 73 349 za nabídkovou cenu ve výši 176.451,88 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
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Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 7. července 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
č. 633
Rada města schvaluje vyhlášení veřejné jednokolové soutěže o vytvoření jednotného vizuálního
stylu města Česká Třebová dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 634
Rada města souhlasí s pořádáním pravidelných farmářských trhů v České Třebové a zadává úkol
referentu odboru životního prostředí panu Janu Vaníčkovi připravit jejich zajištění od srpna
2020.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 635
Rada města schvaluje přijetí finančního daru – ve výši 30.000 Kč Sociálními službami Česká
Třebová, Bezděkov 918, IČ: 70933341 na pořízení polohovacího vozíku (Vozík speciální INOVYS
II, výrobce VERMEIREN Group) a souvisejících polohovacích pomůcek pro uživatele Domova
pro seniory, který bude sloužit k aktivizaci uživatelů zařízení. Finanční dar je poskytován
společností Pirell s.r.o., zastoupenou Michalem Širokým, DiS., jednatelem, IČ 059 38 406, se
sídlem Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová. v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 636
Rada města schvaluje přijetí nepeněžitého nadačního příspěvku v odhadované hodnotě 46.698 Kč
Sociálními službami Česká Třebová, Bezděkov 918, IČ: 70933341, určeného pro uživatele služeb
a zaměstnance Domova pro seniory. Nepeněžitý nadační příspěvek je poskytován společností
Nadační fond STOP šikaně, zastoupený Ing. Gabrielou Ben Ahmed, členkou správní rady, IČ 078
44 298, se sídlem Táboritská 1000/23, Žižkov, 130 00 Praha 3. v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
Schválil:
Ing. Dalibor Zelený v. r.
místostarosta

Mgr. Magdaléna Peterková v. r.
starostka města
Vyhotovila:
Lenka Jelínková
sekretariát

V České Třebové dne 7. července 2020
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