Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 3. srpna 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
č. 697
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. 3/2020 mezi Městským muzeem Česká
Třebová, zastoupeným Mgr. Janou Voleskou, se sídlem Klácelova 80, 560 02 Česká Třebová,
IČ 70943800, jako půjčitelem a spolkem Pro Semanín, spolek, zastoupeným předsedou
Ing. Davidem Smyčkou, se sídlem Semanín 103, 560 02 Česká Třebová, IČ 72063858, jako
vypůjčitelem, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 698
Rada města schvaluje žádost Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice o přijetí účelově
určeného finančního daru v celkové výši 147 420 Kč od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, za účelem podpory stravování
žáků základní školy v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI v období od 1.9.2020 do 30.6.2021.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 699
Rada města bere na vědomí předloženou Kontrolní zprávu nad stavem BOZP v Základní škole
Česká Třebová, Ústecká ulice pořízenou Českomoravským odborovým svazem pracovníků
školství.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 700
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje spoluvlastnického podílu
ve výši ½ pozemku ppč. 1366/34 v obci a katastrálním území Třebovice, společnosti Správa
železnic, státní organizace, IČO 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 100 Praha 1, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 701
Rada města souhlasí se stavebním záměrem „I/14 Česká Třebová – okružní křižovatka
u KORADA“ na pozemcích ve vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 1540/5 a ppč. 1542/6
v katastrálním území a obci Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 702
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-2020614/VB/1, 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, mezi městem Česká Třebová jako budoucím povinným z věcného břemene
a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 703
Rada města souhlasí s umístěním sídla společnosti Staffbar s.r.o., IČ 0607830, se sídlem
Trávník 1998, 560 02 Česká Třebová, v domě čp.80 na Klácelově ulici v České Třebové, dle žádosti
jednatele společnosti ze dne 22.06.2020 a jejího doplnění ze dne 16.07.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 704
Rada města souhlasí se stavbou „Zahradní sklad u RD č.p. 2037“ a se stavbou „Přístřešek pro OA
u RD č.p. 2037“ na pozemku ppč. 492/1 v katastrálním území Česká Třebová, který sousedí
s pozemky města Česká Třebová ppč. 493/2 a ppč. 3566/3 oba v katastrálním území Česká
Třebová, dle žádosti V. H. ze dne 17.07.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 705
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit jeho usnesení č. 133 z 22.09.2014. Citace
usnesení:
Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemku ppč. 3747 o výměře 339 m 2, v katastrálním
území a obci Česká Třebová, dle žádosti Bytového družstva Habrman 1660, ze dne 16.06.2014.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 706
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku ppč. 3747
v katastrálním území a obci Česká Třebová vlastníkovi sousedního bytového domu čp. 1660 za
kupní cenu 300 Kč za m2. Nabyvatel dále uhradí náklady spojené s převodem, tj. náklady na kolek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Na pozemku bude zřízeno právo
zpětné koupě ve smyslu § 2135 a násl. obč. zák.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 707
Rada města schvaluje umisťování reklamních zařízení typu hypercube v souvislosti s krajskými
volbami 2020 v prostoru terminálu na náměstí Jana Pernera se sazbou místního poplatku podle
platné vyhlášky města ve výši 10 Kč/m2/den.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 708
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 a hodnocení
nabídek ze dne 22.07.2020 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka
mražených výrobků pro zařízení Sociálních služeb Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu
s dodavatelem MADE GROUP, a.s., Dlouhá 614/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 271 24 151,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 709
Rada města v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká
Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze
dne 22.07.2020 vylučuje uchazeče Kubík, a.s., Zámecká 7, Litomyšl, PSČ 570 01, IČ 259 26 082
z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka
mléčných výrobků pro zařízení Sociálních služeb Česká Třebová“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 710
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 a hodnocení
nabídek ze dne 22.07.2020 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka
mléčných výrobků pro zařízení Sociálních služeb Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu
s dodavatelem ALIMPEX – Louny spol. s r.o., Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9 – Kyje,
IČ 261 19 773, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 711
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 a hodnocení
nabídek ze dne 22.07.2020 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka
potravin pro zařízení Sociálních služeb Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu
s dodavatelem ALIMPEX – Louny spol. s r.o., Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9 – Kyje,
IČ 261 19 773, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 712
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 a hodnocení
nabídek ze dne 22.07.2020 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka masa
a masných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2020–2021“ a uzavření smluvního
vztahu s dodavatelem MADE GROUP, a.s., Dlouhá 614/10, 110 00 Praha 1, IČ 271 24 151, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 713
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 a hodnocení
nabídek ze dne 22.07.2020 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka
mléčných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2020–2021“ a uzavření smluvního vztahu
s dodavatelem Bidfood Czech Republic s.r.o., V Růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
IČ 282 34 642, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 714
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 a hodnocení
nabídek ze dne 22.07.2020 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka
mražených potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2020–2021“ a uzavření smluvního
vztahu s dodavatelem Bidfood Czech Republic s.r.o., V Růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad
Vltavou, IČ 282 34 642, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 715
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 a hodnocení
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nabídek ze dne 22.07.2020 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka
potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2020–2021“ a uzavření smluvního vztahu
s dodavatelem Kubík a.s., U Prašné brány 1090/2, 111 21 Praha 1, IČ 259 28 082, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 716
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 „Kancelářské potřeby a papír
pro MěÚ Česká Třebová“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 717
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy č. 414/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 mezi SFDI, Sokolovská 278,
190 00 Praha 9, IČ 708 56 508 jako poskytovatelem a Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78,
560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653 jako příjemcem na akci „Rekonstrukce chodníků podél
silnice I/14 v České Třebové, úsek č. 2“ - ISPROFOND 5537510209, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 718
Rada města, na základě § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje vyplacení mimořádné odměny za výkon regionální funkce v období leden až
červen 2020 ředitelce příspěvkové organizace města Městské knihovny Česká Třebová paní
Mgr. Gabriele Boháčkové ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 719
Rada města bere na vědomí vyplacení odměny paní JUDr. Magdaléně Peterkové, Ph.D., ředitelce
Sociálních služeb Česká Třebová, ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 720
Rada města schvaluje přijetí finančního daru – ve výši 10.000 Kč Sociálními službami Česká
Třebová, Bezděkov 918, IČ: 67441513 na podporu činnosti Domova pro seniory Sociálních služeb
Česká Třebová od obce Semanín, zastoupené Ladislavem Stráníkem, starostou, Semanín 151,
560 02 Česká Třebová, IČ 67441513, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 721
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., se sídlem
F. V. Krejčího 405,560 02 Česká Třebová, schvaluje vyhlášení výběrového řízení na funkci
jednatele společnosti TEZA, s.r.o., dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
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č. 722
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

Schválil:
Ing. Dalibor Zelený v. r.
místostarosta

Mgr. Magdaléna Peterková v. r.
starostka města

Vyhotovila:
Lenka Jelínková
sekretariát

V České Třebové dne 3. srpna 2020
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