Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 31. srpna 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 764
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství dle žádosti paní Moniky
Prouzové, místo podnikání Grégrova 135, 560 02 Česká Třebová, IČ 68242191, na akci
„Českotřebovské vinobraní“. Výjimka se uděluje na veřejné prostranství Starého náměstí
a ulice Hýblova, ve dnech 25.09.2020 - 27.09.2020 od 06:00 hod. do 24:00 hod. dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 765
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství dle žádosti pana M. T. na akci
„Koncert hudební skupiny KAROLÍNA“. Výjimka se uděluje na veřejné prostranství
parku Javorka dne 20.09.2020 od 14:00 hod. do 19:00 hod. dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 766
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků ppč. 3312/21 o
výměře 844 m2 a ppč. 3314/1 o výměře 525 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová,
za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, tj. celkem 136.900 Kč, od MUDr. J. B. Náklady spojené
s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
uhradí město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 767
Rada města schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu stavby
parkoviště pro osobní automobily ul. Komenského, Česká Třebová, na pozemcích
ppč. 2200/3, ppč. 3854/2, ppč. 3854/4, ppč. 3854/5 a části ppč. 2200/8, vše v katastrálním
území a obci Česká Třebová, kterým se doba nájmu prodlužuje o 10 let, tj. od 01.10.2020
do 30.09.2030, za nájemné ve výši 18.000 Kč/rok + DPH v zákonné výši, mezi městem
Česká Třebová, jako pronajímatelem a společností ČD Cargo, a.s., IČO 281 96 678, se
sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Holešovice.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 768
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku nově
označeného dle geometrického plánu č. 208-458/2020 jako ppč. 122/1 o výměře 70 m2 v
katastrálním území Skuhrov u České Třebové, obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši
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150 Kč/m2, tj. celkem 10.500 Kč. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický
plán a kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí
kupující.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 769
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku označeného dle geometrického
plánu č. 208-458/2020 jako ppč. 122/2 o výměře cca 244 m2 v katastrálním území Skuhrov
u České Třebové, obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, od 01.10.2020, za účelem
užívání zahrady, manipulační plochy a uskladnění dříví, za nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 770
Rada města schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu (pachtu)
pozemků ze dne 6.12.2012, uzavřené se Zemědělským družstvem se sídlem ve Sloupnici,
Dolní Sloupnice 134, IČO 00131024, kterým se ponižuje předmět pachtu o pozemky
ppč. 228/2 a 229/2 v katastrálním území Svinná u České Třebové o celkové výměře 2935
m 2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 771
Rada města souhlasí se stavbou „Nástavba čp. 219 Havlíčkova na pozemku stpč. 253 k.ú.
Parník“ na pozemku stpč. 253, která sousedí s pozemky ppč. 577/19 a ppč. 623/1, ve
vlastnictví města Česká Třebová, vše v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová,
dle žádosti M. a T. K. ze dne 07.08.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 772
Rada města souhlasí se stavbou garáže na pozemcích ppč. 237/10 a ppč. 237/12 v
katastrálním území Parník a obci Česká Třebová dle žádosti Ing. Z. K.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 773
Rada města souhlasí se stavbou „Přístavba rekreačního objektu č.e. 645 v České Třebové“
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na pozemcích stpč. 3402 a ppč. 3007 v katastrálním území a obci Česká Třebová, ve
vlastnictví města Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 774
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „STL Plynovodní
přípojka pro RD na adrese Tykačova 1266, Česká Třebová, stavba 99001068561“ na
pozemku města Česká Třebová ppč. 3039/4 v katastrálním území Česká Třebová, mezi
městem Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene, a společností GasNet, s.r.o.,
IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným z
věcného břemene, a manželi J. K. a Z. K. jako investory, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 775
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 3368/13 v hranicích
stávajícího oplocení o výměře cca 84 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová za
účelem zřízení manipulační plochy na plánované práce na odstranění stávající stavby
domu čp. 331, na dobu neurčitou, od 01.11.2020, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, za cenu 10
Kč/m2/rok.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 776
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků v katastrálním
území Parník, obci Česká Třebová, podle geometrického plánu č. 1384-477/2020, kdy do
směny vstupují pozemky ppč. 539/4, ppč. 546/9, ppč. 546/14 a ppč. 548/3 ve vlastnictví
města Česká Třebová; pozemky ppč. 546/12 a ppč. 546/13 ve vlastnictví J. R.; pozemky
ppč. 539/1, ppč. 546/10, ppč. 546/11, ppč. 546/19, ppč. 546/20, ppč. 546/23. ppč. 547/1,
ppč. 548/4, ppč. 592/5 a ppč. 794/2 ve vlastnictví manželů L. a M. N.; pozemky ppč. 546/17,
ppč. 546/22, ppč. 548/1 a ppč. 550 ve vlastnictví L. N. a pozemky ppč. 546/1, ppč. 546/18 a
ppč. 547/2 ve vlastnictví P. K. a celý text směnné smlouvy, v textu dle návrhu.
Náklady na geometrický plán uhradí smluvní strany rovným dílem, tj. každý jednou
čtvrtinou. Kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí
město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 777
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 53 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na
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Masarykově ulici v České Třebové s panem M. H. na dobu určitou, na 12 měsíců, od
01.09.2020 do 31.08.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 778
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 75 o velikosti 1+2 v čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové s panem M. P. na dobu určitou, na 12 měsíců, od
01.09.2020 do 31.08.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 779
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 83 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové s paní E. Š. na dobu určitou, na 6 měsíců, od 01.09.2020
do 28.02.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 780
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 26 o velikosti 1+kk v čp. 2100
na Masarykově ulici v České Třebové s paní M. R. na dobu neurčitou od 01.09.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 781
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 služby
„Likvidace odpadů ze zařízení Sociálních služeb Česká Třebová“, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 782
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prohlásit, že zajistí financování investiční
akce – stavby „Cyklostezka Česká Třebová – Rybník“ s předpokládanými investičními
náklady ve výši do 19.050.000 Kč včetně DPH z rozpočtu města pro rok 2020 a 2021, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 783
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prohlásit, že zajistí financování investiční
akce – stavby „Pořízení rekuperace do MŠ U Stadionu, Česká Třebová“ s
předpokládanými investičními náklady ve výši do 2.800.000,- Kč včetně DPH z rozpočtu
města pro rok 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 784
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prohlásit, že zajistí financování investiční
akce – stavby „Zateplení MŠ U Stadionu, Česká Třebová“ s předpokládanými
investičními náklady ve výši do 21.200.000,- Kč včetně DPH z rozpočtu města pro rok
2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 785
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „5. aktualizace územně
analytických podkladů pro SO ORP Česká Třebová“ a schvaluje změnu rozsahu plnění
předmětu díla a změnu termínu plnění předmětu díla 1. etapy a uzavření smluvního
vztahu formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo čj. MUCT/18832/2020/RMI/JKO/SML/59
ze dne 09.04.2020 se zhotovitelem EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 BRNO - ČERNÁ
POLE, IČO 646 08 531, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 786
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Regionální centrum pro
nakládání s odpady Česká Třebová“ v části „Technické vybavení regionálního
odpadového centra města Česká Třebová“ a schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi
Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653 jako
příkazcem a společností ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3,
602 00 Brno, IČ 044 55 967 jako příkazníkem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 787
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Vodní park Benátky v
České Třebové SO3 Retenční biotop“ a schvaluje změnu termínu plnění předmětu díla a
uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
MUCT/4150/2020/RMI/PKR/SML/7 ze dne 18.05.2020 se zhotovitelem AQUEKO, spol.

5

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 31. srpna 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

s r.o., Lavičky č.p. 122, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 454 76 691, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 788
Rada města Česká Třebová na základě usnesení dopravní komise ze dne 26.08.2020
doporučuje zastupitelstvu města podpořit červenou variantu obchvatu města.
Obchvat je součástí stavby S12 Česká Třebová – Opatov.
Zodpovídá: Ing. Zelený
č. 789
Rada města na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolu o otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek ze dne 25.08.2020 schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Kancelářské potřeby a papír pro MěÚ Česká Třebová“ a uzavření kupní
smlouvy s uchazečem PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy, IČO: 259 45 653,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 790
Rada města bere na vědomí vyhrazení plochy starostkou města dle ustanovení § 56a odst.
6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Volební
plakáty budou vylepeny bezplatně na plakátnicích v majetku města Česká Třebová v
maximální velikosti formátu A2. Umísťovat plakáty na plakátnicích je oprávněn pouze
správce těchto plakátnic, tj. společnost Eko Bi s.r.o. Česká Třebová. Plakáty vylepené na
jiných místech budou odstraněny. Plocha pro velební kampaň je vyhrazena 16 dnů přede
dnem voleb.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 791
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 města Česká Třebová
pro propagační účely v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro území ve
správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II. Souhlas se vydává pro MAS
ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk, IČ 270 34 186.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
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č. 792
Rada města bere na vědomí „Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva
Pardubického kraje“, které bude v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o
volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněno nejpozději 15 dnů přede dnem konání voleb.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 793
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací
Sociální služby Česká Třebová, se sídlem Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová,
IČ 709 33 341, zastoupenou JUDr. Magdalénou Peterkovou, Ph.D., ředitelkou, jako
půjčitelem a městem Česká Třebová, se sídlem Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová,
IČ 002 78 653, jako výpůjčitelem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 794
Rada města schvaluje složení hodnotící komise k jednokolové soutěži na výběr nového
loga města Česká Třebová:
1. akad. soch. Mgr. Štěpán Málek
2. Mgr. Bohuslav Špaček
3. PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph. D.
4. Mgr. Magdaléna Peterková
5. Ing. Dalibor Zelený
6. Mgr. Josef Kopecký
7. Jiří Holý
8. Bc. Martin Voleský
9. Jan Gregar
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 795
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Hřbitovní z pozemku
ppč. 492/1 v k.ú. Česká Třebová (dle situace) podle žádosti V. H.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
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č. 796
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí pohledávky ve výši
258.463 Kč vůči D. N. na základě přiložené žádosti.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 797
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí části pohledávky ve výši
188.856,40 Kč vůči D. N. na základě přiložené žádosti s tím, že prominutí předmětné části
pohledávky nabude účinnosti až dne 30.09.2024, za současného splnění podmínek, že
D. N. nebude k tomuto datu v prodlení s úhradou jakékoli jiné pohledávky vůči městu
Česká Třebová a zbylou část pohledávky bude splácet pravidelně v měsíčních splátkách
ve výši 1.450 Kč.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 798
Rada města navrhuje program jednání Zastupitelstva města Česká Třebová, které se
uskuteční v pondělí 14. září 2020 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
č. 799
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit v souladu s ustanovením § 64 odst. 1
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů do funkce
přísedícího Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pana J. A.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 800
Rada města souhlasí s předloženým návrhem vyhlášení výběrového řízení na funkci
jednatele Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o.
Zodpovídá: Ing. Zelený
č. 801
Rada města souhlasí s tím, aby město Česká Třebová provádělo úkony v souvislosti
s výběrovým řízením na funkci jednatele Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o.
Zodpovídá: Ing. Zelený
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č. 802
Rada města souhlasí s odkoupením vodovodu a kanalizace vybudované v rámci akce
vodohospodářské napojení parcely č. 384/8 na k.ú. Parník, kromě přípojek, za
dohodnutou cenu 1 Kč za vodovod a 1Kč za kanalizaci.
Zodpovídá: Ing. Zelený

Schválil:
Mgr. Josef Kopecký
místostarosta města

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta města

V České Třebové dne 31. srpna 2020
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