Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 20. července 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 637
Rada města schvaluje platový výměr ředitele Základní školy Česká Třebová,
Habrmanova ulice, Mgr. Tomáše Starého s účinností od 01.08.2020 podle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 638
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora
subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020
č. OKSCR/20/22500 mezi městem Česká Třebová, IČ 00278653, jako příjemcem a
Pardubickým krajem, IČ 70892822, jako poskytovatelem. Dotace ve výši 25 000 Kč je
určena Kulturnímu centru Česká Třebová, za účelem realizace projektu „XIV. Národní
přehlídka seniorského divadla“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 639
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora
subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020
č. OKSCR/20/22568 mezi městem Česká Třebová, IČ 00278653, jako příjemcem a
Pardubickým krajem, IČ 70892822, jako poskytovatelem. Dotace ve výši 30 000 Kč je
určena Městskému muzeu Česká Třebová, za účelem realizace projektu „Restaurování 2
ks praporů Sokola Česká Třebová“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 640
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora
subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020
č. OKSCR/20/22566 mezi městem Česká Třebová, IČ 00278653, jako příjemcem a
Pardubickým krajem, IČ 70892822, jako poskytovatelem. Dotace ve výši 20 000 Kč je
určena Kulturnímu centru Česká Třebová, za účelem realizace projektu „Mezinárodní
varhanní festival Zdeňka Pololáníka“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 641
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu pro vzdělávání,
výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2020
č. OŽPZ/20/22175, mezi městem Česká Třebová, IČ 00278653, jako příjemcem a
Pardubickým krajem, IČ 70892822, jako poskytovatelem. Dotace ve výši 20 000 Kč je
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určena Základní škole Česká Třebová, Habrmanova ulice, za účelem realizace projektu
„Enviromentální výchova nás baví“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 642
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu pro vzdělávání,
výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2020
č. OŽPZ/20/22183, mezi městem Česká Třebová, IČ 00278653, jako příjemcem a
Pardubickým krajem, IČ 70892822, jako poskytovatelem. Dotace ve výši 20 000 Kč je
určena Základní škole Česká Třebová, Ústecká ulice, za účelem realizace projektu
„Vzdělávání učitelů v ekologické výchově“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 643
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 spolkem 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, jako příjemcem, za účelem podpory realizace akce „Streetball Cup Memoriál Mistra Jana Husa“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 644
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 spolkem
Společnost železniční při DKV Česká Třebová z.s., IČ 61239691, se sídlem Moravská 924,
560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Davidem Vavrouškem, předsedou
organizace, jako příjemcem, za účelem pořádání historického celodenního výletního
vlaku z České Třebové do Mladějova na Moravě a zpět, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 645
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 8 020 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a panem Janem
Broulíkem, narozeným dne 10.10.1999, bydliště Nové náměstí 1748, 560 02 Česká
Třebová, jako příjemcem, za účelem podpory sportovní přípravy v rámci účasti na
mezinárodních turnajích v brazilském Jiu-Jitsu, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 646
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro Nadační fond
S námi je tu lépe! ve výši 200.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi
Městem Česká Třebová jako poskytovatelem a Nadačním fondem S námi je tu lépe!,
Čs. Armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí. IČ: 01558501 jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu.
Účelem poskytnutí dotace je realizace projektu „Moderní diagnostika závratí“ – jedná se
o nejnovější vyšetřovací metodu Video Head Impulse Test (vHIT) Videonystagmografie
(VNG) pro ORL oddělení NPK, a.s., Orlickoústecké nemocnice.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 647
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku stpč. 2183/3 v
katastrálním území a obci Česká Třebová za cenu 300 Kč/m2 , tj. celkem za 15.600 Kč, R.
B. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na kolek na vklad do katastru nemovitostí
uhradí nabyvatel.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 648
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku ppč. 819/3 v katastrálním
území Parník a obci Česká Třebová za účelem zřízení zahrádky a užívání stavební buňky
(majetek jiného vlastníka), za cenu 1 Kč/m2/rok za zahradu, tj. 611 Kč, a za cenu 10
Kč/m2/rok za pozemek pod stavbou, tj. 150 Kč, celkem tedy 761 Kč, na dobu neurčitou,
od 01.09.2020 s výpovědní lhůtou 1 měsíc, P. W., v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 649
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu pozemků stpč. 4069/2
a ppč. 3358/56 v katastrálním území a obci Česká Třebová, ze dne 19.05.2003, uzavřené
mezi městem Česká Třebová, jako nájemcem a spoluvlastníky:
1. Ing. O. K.,
2. I. F.,
3. S. P.,
4. S. K.,

3

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 20. července 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

5. J. P.,
6. R. P.,
7. V. Š.
jako pronajímateli, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 650
Rada města schvaluje pronájem pozemku ppč. 2564/5 o výměře 1213 m 2 v katastrálním
území a obci Česká Třebová, za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou, od 01.09.2020
s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok, v případě pozemku a
10 Kč/m2/rok, v případě stavby, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a
manžely M. L. a L. L. K., 562 03 Ústí nad Orlicí, jako nájemcem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 651
Rada města souhlasí se stavbou „přístavba rodinného domu Grégrova čp. 667 v České
Třebové, st. 1341 a ppč. 354/5 v k.ú. Parník“, která sousedí s pozemky ppč. 773/1 a
ppč. 773/3 v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, dle žádosti M. Š., DiS, ze
dne 09.07.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 652
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 55/59 (dílek 2 o
výměře 19 m2, dílek 6 o výměře 19 m2, dílek 7 o výměře 17 m2 a dílek 8 o výměře 20 m2),
v obci a katastrálním území Česká Třebová, za účelem užívání jako zahrádka, za nájemné
ve výši 1 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců, od 01.08.2020, L. Z.
v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 653
Rada města ruší své usnesení č. 442 ze dne 29.04.2020
Citace usnesení:
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 678/18 o výměře cca 60 m2 v
katastrálním území Parník, na dobu neurčitou, od 01.06.2019, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za
účelem užívání zahrady pro vyžití dětí a zřízení posezení, za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 654
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 678/18 o výměře cca 200 m2 v
katastrálním území Parník, na dobu neurčitou, od 01.10.2020, s výpovědní lhůtou 6
měsíců, za účelem klidového místa pro obyvatele domu čp.185, za nájemné ve výši 1
Kč/m2/rok.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 655
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 372 o výměře 57 m 2 v
katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem provozování prodejního stánku,
venkovního posezení a parkování automobilu, na dobu určitou 5 let, od 01.05.2021, za
nájemné ve výši 100 Kč/m2/rok.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 656
Rada města schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody mezi městem
Česká Třebová a M. B. v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 657
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti č. IV-122018882/VB/2a „Česká Třebová, Pražského, parc.82_10 – kNN“ na pozemku města Česká
Třebová ppč. 3411 v katastrálním území Česká Třebová, 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. 658
Rada města schvaluje výpověď z nájemní smlouvy ze dne 17.12.1997 o pronájmu budovy
a příslušenství čerpací stanice Lhotka Hluboček na stpč. 263 v katastrálním území Lhotka
u České Třebové, uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a J. U.
jako nájemcem, ke dni 31.07.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 659
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 26.06.1996 uzavřené mezi
Vodárenskou společností Česká Třebová, s.r.o., jako pronajímatelem a městem Česká
Třebová, jako nájemcem, dohodou ke dni 31.12.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 660
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit demolici stavby bez čp/če, stavby
technického vybavení, která stojí na pozemku stpč. 264 a stavby bez čp/če, jiné stavby,
která stojí na pozemku stpč. 385, vše v katastrálním území Lhotka u České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 661
Rada města schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu krytu
CO čp. 135 na Alešově ulici v České Třebové ze dne 02.05.2012, která byla uzavřena mezi
městem Česká Třebová, jako půjčitelem, a Městským muzeem Česká Třebová,
IČ 70943800, se sídlem Klácelova 80, 560 02 Česká Třebová, jako vypůjčitelem, dohodou
ke dni 31.07.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 662
Rada města schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu krytu
CO čp. 135 na Alešově ulici v České Třebové ze dne 02.05.2012, která byla uzavřena mezi
městem Česká Třebová, jako půjčitelem, a Městskou knihovnou Česká Třebová,
IČ 70957177, se sídlem Smetanova 173, 560 02 Česká Třebová, jako vypůjčitelem,
dohodou ke dni 31.07.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 663
Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 135 na Alešově
ulici v České Třebové na pozemku stpč. 2698 v k.ú. Česká Třebová, od 01.09.2020 za
nájemné ve výši 6.000 Kč ročně za účelem provozování hudební zkušebny J. G. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Nájemce bude hradit náklady na vodné, stočné a
elektrickou energii a dále drobné opravy analogicky dle nařízení vlády č. 308//2015 Sb., o
vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Nájemce
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zajistí nejméně dvakrát ročně (nejpozději k 30.06. a k 30.10.) posečení přiléhajících
pozemků ppč. 1890/3 a ppč. 1890/22 v katastrálním území Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 664
Rada města bere na vědomí opravu písařské chyby v usnesení č. 571 ze dne 22.06.2020,
kterou se opravuje označení pozemku ppč. 2989/9 na pozemek ppč. 2989/5.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 665
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 10.224,85 Kč pobočnému
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Parník, IČ 47499931, Husova 519, 560 02
Česká Třebová za účelem úhrady nákladů na spotřebovanou elektrickou energii a vodu v
budově čp. 519 v Husově ulici v České Třebové a uzavření smlouvy dle přiloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 666
Rada města souhlasí s uložením plynovodní přípojky na pozemku ppč. 3120/20 v
katastrálním území a obci Česká Třebová, ve vlastnictví města Česká Třebová, dle žádosti
J. Z. ze dne 13.07.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 667
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup lesních pozemků s porosty
ppč. 1709/6, ppč. 1709/7, ppč. 1709/8, ppč. 1714/1, ppč. 1714/2, ppč. 1751/1, ppč. 1778/1,
ppč. 1778/2, ppč. 1783, ppč. 1821, vše v katastrálním území Česká Třebová, o celkové
výměře 35.803 m2, za cenu 387.270 Kč, dle nabídky společnosti Vojenské lesy a statky ČR,
s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, divize Plumlov, ze dne 21.05.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 668
Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 832/1 o výměře 440 m2 v k.ú. Parník,
obci Česká Třebová, na dobu neurčitou od 01.09.2020, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za
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účelem užívání zahrady, za cenu 1 Kč/m2/rok, mezi městem Česká Třebová, jako
pronajímatelem a P. R. jako nájemcem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 669
Rada města schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor založeného
smlouvou o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 23.03.2006, ve znění jejích dodatků,
mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a Českou republikou – Úřadem práce
České republiky, IČO 72496991, se sídlem Borovského 1278/25, Praha 7, jako nájemcem,
ke dni 31.12.2020, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 670
Rada města bere na vědomí informaci o rozhodnutích odboru majetku města ve věcech
pronájmu bytů města, učiněných na základě usnesení rady města č. 226 ze dne 31. března
2014 za období duben až červen 2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 671
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 73 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové s paní L. V. na dobu určitou, na 12 měsíců, od
01.08.2020 do 31.07.2021. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je ukončení nájmu k
bytu č. 66 v témže domě ke dni 14.08.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 672
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 66 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové s panem J. Š. na dobu určitou, na 12 měsíců, od
01.08.2020 do 31.07.2021. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je ukončení nájmu k
bytu č. 73 v témže domě ke dni 14.08.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 673
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 37 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové s paní D. M. bytem Masarykova 1488, Česká Třebová,
na dobu určitou od 01.08.2020 do 31.07.2021 za měsíční nájemné ve výši 62 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 674
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 59 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové s paní L. S. na dobu určitou od 01.08.2020 do
31.07.2021 za měsíční nájemné ve výši 62 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 675
Rada města schvaluje změnu Přílohy č. 10 Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných
služeb v České Třebové ze dne 01.01.1998, v textu dle předloženého návrhu, s účinností
od 01.08.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 676
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 služebního osobního automobilu pro MěÚ Česká Třebová“, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 677
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Herní prvky sportovního
areálu ve Svinné“ a schvaluje změnu rozsahu plnění předmětu díla a změnu ceny plnění
předmětu díla a uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo čj.
MUCT/10550/2020/RMI/MHK/SML/32 ze dne 22.05.2020 se zhotovitelem HEROLD –
dětský svět a zahrada, s.r.o., Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora, IČ 028 51 270, za
nabídkovou cenu ve výši 201.186, - Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 678
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 „Varný kotel pro Sociální služby Česká Třebová“ a uzavření
smluvního vztahu s dodavatelem GASTRO komplet s.r.o., M. R. Štefánika 71, 562 01 Ústí
nad Orlicí, IČ 07589492, za celkovou cenu ve výši 129.993,90 Kč včetně DPH, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 679
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadávací dokumentaci a rozeslání
výzvy uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce VO v ulici Na Milíři v České Třebové“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 680
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 přímé zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Skuhrov, hasičská zbrojnice – zateplení a venkovní omítka“
a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194,
560 02 Česká Třebová, IČ 256 18 516 za nejvýše přípustnou cenu ve výši 279.827, - Kč
včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 681
Rada města bere na vědomí použití znaku města Česká Třebová na plakátech,
propagačních materiálech, webu a sociálních sítích za účelem propagace města na
sportovní akci Dekstone Streetball Cup – Memoriál Mistra Jana Husa, která byla
realizována ve dnech 10.07. a 11.07.2020. Pořadatel akce: SPORT AND CULTURE
INTERTAINMENT, z.s., Selicharova 1421/5, 50012 Hradec Králové 12, IČ 050 20 212.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 682
Rada města v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím znaku a propagací města
Česká Třebová v souvislosti s oslavami Regionálního dne železnice v České Třebové, které
se uskuteční dne 12.09.2020. Souhlas se vydává pro České dráhy, a.s., Regionální obchodní
centrum Pardubice, nám. Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, IČ 709 94 226.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 683
Rada města schvaluje uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů
údajů do informačního sytému územní identifikace, adres a nemovitostí“ mezi městem
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Česká Třebová a obcí Přívrat, se sídlem Přívrat 11, PSČ 560 02, IČ 008 53 984, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 684
Rada města schvaluje uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů
údajů do informačního sytému územní identifikace, adres a nemovitostí“ mezi městem
Česká Třebová a obcí Rybník, se sídlem Rybník 64, PSČ 560 02, IČ 005 81 020, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 685
Rada města schvaluje uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů
údajů do informačního sytému územní identifikace, adres a nemovitostí“ mezi městem
Česká Třebová a obcí Semanín, se sídlem Semanín 151, PSČ 560 02, IČ 674 41 513, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 686
Rada města schvaluje uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů
údajů do informačního sytému územní identifikace, adres a nemovitostí“ mezi městem
Česká Třebová a obcí Třebovice, se sídlem Třebovice 238, PSČ 561 24, IČ 002 79 650, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 687
Rada města bere na vědomí souhrnnou zprávu o došlých a vyřízených stížnostech a
peticích Městskému úřadu Česká Třebová za období od 01.01.2020 do 30.06.2020.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 688
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 zhotovení díla „Deratizace města Česká Třebová“ a uzavření smluvního
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vztahu se společností SERVIS 3xD spol. s r.o., Jarmily Glazarové 370/5a, 779 00 Olomouc
- Hejčín, IČ: 28624581, za nejvyšší přípustnou cenu 139 997,- Kč včetně DPH, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 689
Rada města souhlasí s umístěním kontejneru na textil společnosti HELP TEX, z.s., Za
Zámečkem 746/5a, 158 00 Praha 5, IČO: 02815991 na území města Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 690
Rada města schvaluje uzavření smlouvy na poskytování architektonických služeb s
ATELIÉREM HÁJEK – ING. ARCH. MARTIN HÁJEK, místo podnikání Dvorská
196/6, 503 11 Hradec Králové – Svobodné Dvory, IČ 167 96 080, dle předloženého návrh.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 691
Rada města schvaluje uzavření smlouvy na poskytování architektonických služeb s
Ing. arch. Lucií Kubínkovou, místo podnikání Za Lávkou 392, 560 02 Česká Třebová,
IČ 874 95 945, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 692
Rada města vyhlašuje farmářské trhy v klidové zóně Starého náměstí.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 693
Rada města schvaluje organizační pokyny farmářských trhů v České Třebové dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 694
Rada města Česká Třebová schvaluje podání návrhů k soudu, aby určil výši nájemného,
dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Honl
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č. 695
Rada města Česká Třebová bere na vědomí sdělení pojišťovny ke škodě č. 4204008270 a
trvá na svém usnesení č. 276 ze dne 30.03.2020.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 696
Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti na úseku soudních sporů a soudního
vymáhání pohledávek za rok 2019.
Zodpovídá: Mgr. Honl

Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 20. července 2020
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