Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 17. srpna 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou)verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 723
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů na akci „Farmářské trhy“. Výjimka se uděluje na
veřejné prostranství Starého náměstí v době konání trhů dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 724
RM zrušuje usnesení č. 596 ze dne 07.07.2020
Citace usnesení:
„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. 725
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 14 000 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
podpory uspořádání sportovního kempu volejbalu za účasti mládeže ze Slovenska v České
Třebové dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 726
Rada města neschvaluje poskytnutí finanční dotace mezi městem Česká Třebová a
Volejbalovým klubem Česká Třebová, IČ 69836515, se sídlem Komenského 781, 560 02
Česká Třebová, zastoupeným panem Lubomírem Vašinou, předsedou, za účelem podpory
realizace sportovní akce „Mezinárodní volejbalový kemp, příměstský tábor“ dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 727
Rada města bere na vědomí výsledky ankety týkající se místního vysílání OIK TV dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 728
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 52 ze dne 15.06.2020
Citace usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí
finanční dotace na provoz sjezdového areálu Peklák v České Třebové v sezóně 2020, mezi
městem Česká Třebová, poskytovatelem a společností Eko Bi s.r.o., IČ 648 27 500, se sídlem
Semanínská 2050, Česká Třebová, příjemcem, ve výši 2.500.000 Kč, v textu dle návrhu. Dotace
se poskytuje v režimu de minimis.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č.729
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace a
uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace na provoz sjezdového areálu Peklák v
České Třebové v sezóně 2020, mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a společností
Eko Bi s.r.o., IČ 648 27 500, se sídlem Semanínská 2050, Česká Třebová, příjemcem, ve
výši 2.100.000,- Kč, v textu dle návrhu. Dotace se poskytuje v režimu de minimis.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 730
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 53 ze dne 15.06.2020
Citace usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí
finanční dotace na provoz zimního stadionu v České Třebové v sezóně 2020, mezi městem Česká
Třebová, poskytovatelem a společností Eko Bi s.r.o., IČ 648 27 500, se sídlem Semanínská
2050, Česká Třebová, příjemcem, ve výši 1.000.000 Kč, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 731
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace a
uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace na provoz zimního stadionu v České
Třebové v sezóně 2020, mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a společností
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Eko Bi s.r.o., IČ 648 27 500, se sídlem Semanínská 2050, Česká Třebová, příjemcem, ve
výši 1.400.000 Kč, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 732
Rada města bere na vědomí informaci o postupu prací na přípravě privatizace
čp. 1979 – 1983 na Trávníku v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 733
Rada města nedoporučuje schválit výkup pozemku ppč. 1038/5, v katastrálním území
Česká Třebová, o výměře 3.321 m2 za cenu 600 Kč/m2, tj. celkem za 1.992.600 Kč, od J. P.
a spoluvlastníků, dle nabídky ze dne 18.03.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 734
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 789/2 o
výměře 10 444 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, od J. P. a spoluvlastníků
za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2, tj. celkem 6.266.400 Kč.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 735
Rada města schvaluje stanovisko města k územnímu řízení čj. MUCT/15542/2020/
VYS/JMK/UZR/39, ve věci dělení pozemků ppč. 775/2, ppč. 775/3 a ppč. 775/5 v
katastrálním území a obci Česká Třebová v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 736
Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp. 135 na Alešově ulici v
České Třebové na pozemku stpč. 2698 v katastrálním území Česká Třebová, od
01.09.2020, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, za nájemné ve výši 6.000 Kč
ročně, za účelem provozování hudební zkušebny, a uzavření smlouvy o pronájmu mezi
městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a J. G. jako nájemcem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 737
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 2895/8, o
výměře 81 m2, a části pozemku ppč. 2895/3, o výměře cca 230 m2, vše v katastrálním území
Česká Třebová, za cenu 100 Kč/m2, dle nabídky manželů A. a J. F. ze dne 27.05.2020 a
jejího doplnění ze dne 31.07.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 738
Rada města souhlasí se stavbou „RD Větrná“ na pozemku ppč. 384/18, která sousedí s
pozemky ppč. 430/17 a ppč. 430/18, ve vlastnictví města Česká Třebová, vše v
katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, dle žádosti MgA. R. K. ze dne
31.07.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 739
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup nově zaměřeného pozemku
označeného dle geometrického plánu GEODÉZIE CINDR s.r.o., se sídlem Hýblova 1221,
560 02 Česká Třebová, číslo plánu 4426-222/2020, jako ppč. 3947, v katastrálním území
Česká Třebová, o výměře 7 m2, za cenu 300 Kč/m2, tj. celkem 2.100 Kč od manželů L. B.
a Ing. V. B. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a kolek na
návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 740
Rada města schvaluje výpůjčku věže rozhodčích na stpč. 4880 v katastrálním území a obci
Česká Třebová, pro potřebu konání sportovní akce „23. ročníku závodu v přespolním
běhu po lyžařských tratích Na Horách v České Třebové“, na dobu určitou od 18.09.2020
do 20.09.2020, mezi městem Česká Třebová a Orel jednota Česká Třebová,
IČO 62014960, se sídlem Benátky 398, Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 741
Rada města uděluje souhlas s konáním sportovní akce „23. ročníku závodu v přespolním
běhu po lyžařských tratích Na Horách v České Třebové“ na pozemcích ve vlastnictví
města, a to ppč. 2851/1, 2851/2, 2851/3, 3438/1, 2845/1, 2845/2, 2845/3, 2860/1 a 2884/3 v
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katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti Orel jednota Česká Třebová,
IČO 62014960, se sídlem Benátky 398, ze dne 20.05.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 742
Rada města souhlasí s provedením stavby „KÚ Kozlov u České Třebové, p.p.č. 305/3 –
Oplocení“ na pozemku ppč. 305/3, který sousedí s pozemkem města Česká Třebová
ppč. 408, oba v katastrálním území Kozlov u České Třebové, dle žádosti společnosti SBB
– Martin Kapoun, IČ 61214361, se sídlem Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová, ze dne
21.07.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 743
Rada města schvaluje uzavření dohody mezi Zemědělským družstvem se sídlem ve
Sloupnici, Dolní Sloupnice 134, IČO 00131024, a manžely J. a D. O. a městem Česká
Třebová, jejímž obsahem je úprava práv z pachtovní smlouvy z pozemku ppč. 228/2 v k.ú.
Svinná u České Třebové, v textu dle dohody.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 744
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek kupní smlouvy a smlouvy
o právu zpětné koupě ze dne 01.08.2019, uzavřené mezi městem Česká Třebová a manžely
J. a D. O., jejím předmětem je převod pozemku ppč. 228/2 v k.ú. Svinná u České Třebové
v k.ú. Svinná u České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 745
Rada města schvaluje uzavření dohody mezi Zemědělským družstvem se sídlem ve
Sloupnici, Dolní Sloupnice 134, IČO 00131024, a J. N. a městem Česká Třebová, jejímž
obsahem je úprava práv z pachtovní smlouvy z pozemku ppč. 229/2 v k.ú. Svinná u České
Třebové, v textu dle dohody.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 746
Rada města schvaluje Řád veřejného pohřebiště městského hřbitova v České Třebové,
Řád veřejného pohřebiště městského hřbitova v České Třebové – Kozlově, Řád veřejného
pohřebiště městského hřbitova v České Třebové – Lhotce, Řád veřejného pohřebiště

5

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 17. srpna 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou)verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

městského hřbitova v České Třebové – Parníku a Řád veřejného pohřebiště městského
hřbitova v České Třebové – Svinné, v textu dle předložených návrhů, s účinností od
31.08.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 747
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 80 o velikosti 1+1 v domě
zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové s panem M. P. na dobu
určitou, na 3 měsíce, od 01.09.2020 do 30.11.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 748
Rada města souhlasí s poskytnutím jednorázové slevy z nájemného ve výši 5.000 Kč
Mgr. J. N. Sleva bude poskytnuta formou dohody o narovnání dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 749
Rada města souhlasí se snížením nájemného za byt Mgr. J. N. Nájemné bude sníženo o
10 % od 01.08.2020 po dobu, než dojde k odstranění problému se zatékáním do bytu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 750
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 s
nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 03.08.2020 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávku „Dodávka služebního osobního automobilu pro MěÚ Česká
Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem OLFIN Car s.r.o., Na Rybárně
1670, 500 02 Hradec Králové, IČ 609 13 312 za nabídkovou cenu ve výši 411.300,01 Kč
včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 751
Rada města schvaluje v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadávací dokumentaci a uveřejnění výzvy k podání
nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Cyklostezka Česká Třebová
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– Rybník“, zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 752
Rada města pověřuje s přihlédnutím k § 42, 44, 211 a dalším zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů hodnotící komisi k provedení
úkonů podle zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce
„Cyklostezka Česká Třebová – Rybník“, ve složení:
člen:
náhradník:
Ing. Miloslav Cink
p. Miroslav Seďa ml.
p. Petr Gregar
p. Martin Mašek
Ing. Petr Skopal
p. Aleš Kobulej
p. Martin Klejch
pí. Žaneta Leníčková
p. Aleš Procházka
p. Jiří Svěrák
/ starosta obce Rybník
/místostarosta obce Rybník
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 753
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 06.08.2020 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce VO v ulici Na Milíři v České Třebové“
a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem p. Vladimírem Urešem, Semanínská 2192,
560 02 Česká Třebová, IČ 720 09 454, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 345.829,34 Kč
včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 754
Rada města schvaluje v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadávací dokumentaci a uveřejnění výzvy k podání
nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rozšíření expozice Velorexu
v Městském muzeu Česká Třebová“, zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 755
Rada města pověřuje s přihlédnutím k § 42, 44, 211 a dalším zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů hodnotící komisi k provedení
úkonů podle zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Rozšíření
expozice Velorexu v Městském muzeu Česká Třebová“, ve složení: člen:
náhradník:
Mgr. Jana Voleská / Ř MM Mgr. Jitka Peková / zástupkyně Ř MM
p. Petr Gregar
p. Martin Mašek
p. Aleš Kobulej
Ing. Petr Skopal
p. Tomáš Pirkl
Ing. Miloslav Cink
Ing. Miloš Novák / AT
Ing. Petr Schwarzbach / AI
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 756
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 „Oprava podlahy v učebně budovy 2. stupně Základní školy
Česká Třebová, Habrmanova ulice“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem p.
Martinem Kašparem, Jilemnického 299, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 691 35 185, za
nabídkovou cenu ve výši 243.500, - Kč, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 757
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Oprava podlahových
krytin v objektu A v MŠ Habrmanova v České Třebové“ 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 č. MUCT/125727/2020/RMI/JKO/SML/43 ze dne
12.06.2020 se zhotovitelem H-FLOOR s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 BLANSKO, IČO 269
48 494, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 758
Rada města schvaluje v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadávací dokumentaci a uveřejnění výzvy k podání
nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Osazení rekuperace a
zateplení Mateřské školy U Stadionu, Česká Třebová“, zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 759
Rada města pověřuje s přihlédnutím k § 42, 44, 211 a dalším zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů hodnotící komisi k provedení
úkonů podle zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Osazení
rekuperace a zateplení Mateřské školy U Stadionu, Česká Třebová“, ve složení:
člen:
náhradník:
Ing. Miloslav Cink
p. Petr Gregar
p. Martin Klejch
p. Tomáš Pirkl
Ing. Petr Skopal
p. Aleš Kobulej
p. Petr Baláž
p. Miroslav Seďa ml.
Ing. Miloš Novák / AT
Ing. Petr Schwarzbach / AI
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 760
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadávací dokumentaci a uveřejnění
výzvy uchazečům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Stavební úpravy objektu Lhotka 98 na provizorní mateřskou školu“ v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 761
Rada města pověřuje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 čl. IV komisi k provedení úkonů podle
Směrnice – otevírání obálek, posouzení kvalifikace a výběr dodavatele na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy objektu Lhotka 98 na
provizorní mateřskou školu“ ve složení:
člen:
náhradník:
p. Petr Gregar
Ing. Miloslav Cink
p. Aleš Kobulej
p. Stanislav Dufek
pí. Žaneta Leníčková
p. Martin Mašek
p. Miroslav Seďa ml.
p. Tomáš Pirkl
p. Petr Baláž
Ing. Petr Skopal
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 762
Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy č. 022/2019 o vzájemné spolupráci při využívání
on-line technologie a uživatelského rozhraní Publikačního sytému IVICOM pro
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publikování informací občanům“ mezi městem Česká Třebová a společností Carbon,
s.r.o., se sídlem Křenová 67c, 602 00 Brno, IČ 266 48 620, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 763
Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Česká Třebová, Staré
náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČO: 002 78 653, jako prodávajícím, a panem O. K.
jako kupujícím, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Zelený

Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 17. srpna 2020
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