Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 7. září 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 803
Rada města povoluje výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě podle § 23 odst. 5 zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský
zákon), a § 2 odst. 3 a 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů Mateřské škole Česká Třebová, Habrmanova, Habrmanova 1779,
560 02 Česká Třebová ve třídách 1.A, 1.B, 2.A, 3.A a 4.A na maximální počet dětí 28 ve
třídě. Výjimka se uděluje na školní rok 2020/2021.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 804
Rada města povoluje výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě podle § 23 odst. 5 zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský
zákon), a § 2 odst. 3 a 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů Mateřské škole Česká Třebová, Vinohrady, Tylova 624, 560 02 Česká
Třebová ve třídě Berušek na maximální počet 28 dětí ve třídě. Výjimka se uděluje na
školní rok 2020/2021.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 805
Rada města schvaluje přijetí věcného daru v hodnotě 14 989 Kč pro Základní školu Česká
Třebová, Ústecká ulice, Ústecká 160, Parník, 560 02 Česká Třebová, IČ 70883335 dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 806
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 58.592 Kč z
Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém
kraji“ mezi Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,
IČ 708 92 822, jako poskytovatelem a městem Česká Třebová, se sídlem Staré náměstí 78,
560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing Hudečeková
č. 807
Rada města neschvaluje poskytnutí finanční dotace paní Monice Prouzové, IČ 68242191,
se sídlem podnikání Grégrova 135, 560 02 Česká Třebová, za účelem podpory realizace
kulturní akce „Českotřebovské vinobraní“ dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 808
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. OSV/20/23697 o poskytnutí účelové dotace v
dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mezi Pardubickým krajem (poskytovatelem) a
městem Česká Třebová (příjemcem), v textu dle předloženého návrhu. Dotace je určena
na pokrytí provozních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby – odlehčovací
služba v roce 2020 pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Česká Třebová ve výši
Kč 576 000,-.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 809
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OSV/20/20421 o poskytnutí
účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mezi Pardubickým krajem
(poskytovatelem) a městem Česká Třebová (příjemcem), v textu dle předloženého návrhu.
Dotace je určena na pokrytí běžných nákladů souvisejících s poskytováním pečovatelské
služby v roce 2020 pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Česká Třebová a byla
navýšena na celkovou částku ve výši Kč 1 743 000,-.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 810
Rada města souhlasí se stavbou „rodinného domu Česká Třebová, Parník“, na pozemku
ppč. 531/17, která sousedí s pozemky ppč. 531/1 a ppč. 531/2 ve vlastnictví města Česká
Třebová, vše v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, dle žádosti J. B. ze dne
31.08.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 811
Rada města souhlasí s uložením kanalizační přípojky DN 160 do pozemku ppč. 3031/27 v
katastrálním území a obci Česká Třebová, v rámci stavby „Kanalizační přípojka k RD
čp. 1045 ul. Víta Nejedlého, Česká Třebová“ dle žádosti V. M. ze dne 27.08.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 812
Rada města souhlasí s uložením STL plynovodu v rámci stavební akce „Prodloužení STL
plynovodu a vybudování 10-ti STL plyn. přípojek“ do pozemků města Česká Třebová
ppč. 271/52, ppč. 271/53, ppč. 271/54 vše v katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti
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společnosti Notable real estate a.s. IČ 06536182, se sídlem Sadová 638, 560 02 Česká
Třebová, ze dne 26.08.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 813
Rada města souhlasí se stavbou „Stavební úpravy čp. 215 ul. B. Němcové, Česká Třebová“
na pozemku stpč. 1976, která sousedí s pozemkem ppč. 3439/3, ve vlastnictví města Česká
Třebová, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti Ing. M. C.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 814
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ12-2001292/VB/01 „Česká Třebová, Na Křibě, 1505/40-knn“ na pozemku města Česká
Třebová ppč. 1507/20 v katastrálním území Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová
jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako oprávněným z
věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 815
Rada města doporučuje zastupitelstvu města na základě usnesení zastupitelstva města
č. 25 ze dne 05.03.2013 schválit celý text kupní smlouvy mezi městem Česká Třebová, jako
prodávajícím a J. N. jako kupujícím, jejímž předmětem jsou pozemky v katastrálním
území Lhotka u České Třebové označené dle GP č. 722-194/2020 jako stpč. 520, 521, 522,
523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531 a 532 a ppč. 501/36 a 501/37, o celkové výměře
1.090 m2, za kupní cenu ve výši 163.500 Kč, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 816
Rada města zrušuje svoje usnesení č. 712/2020 ze dne 03.09.2020.
Citace textu usnesení:
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
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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. 817
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 ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE
s.r.o., Dolní Sloupnice 134, 565 53 Sloupnice, IČ 609 15 901, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 818
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prohlásit, že zajistí financování investiční
akce – stavby „Rozšíření expozice Velorexu v Městském muzeu Česká Třebová“ s
celkovými předpokládanými investičními náklady ve výši do 18.150.000, - Kč včetně DPH
z rozpočtu města pro rok 2020 a 2021, v členění náklady na stavbu ve výši do
13.680.000, - Kč, náklady na vybavení interiéru ve výši do 3.850.000, - Kč a náklady na
služby ve výši do 620.000, - Kč, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 819
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017, čl. XII, odst. 1) a 2) přímé zadání
veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Provádění technického dozoru investora
stavby Rozšíření expozice Velorexu v Městském muzeu Česká Třebová“ a uzavření
smluvního vztahu se zhotovitelem V-STAV RK, spol. s r. o., Palackého 108, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, IČ 259 67 924, za celkovou cenu ve výši 222.640,- Kč včetně DPH,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 820
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Rekonstrukce chodníků
podél silnice I/14 v České Třebové, realizace úseku č. 2“ a schvaluje změnu rozsahu plnění
předmětu díla a změnu ceny plnění předmětu díla a uzavření smluvního vztahu formou
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo MUCT/12114/2019/RMI/PKR/SML/20 ze dne 17.05.2019
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ve znění Dodatku č. 1 se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město,
110 00 Praha 1, IČ 452 74 924, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 821
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 nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Smlouva
o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení
a jejich příslušenství“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 822
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prohlásit, že zajistí financování investiční
akce „Regionální centrum pro nakládání s odpady Česká Třebová“ části „Technické
vybavení regionálního odpadového centra města Česká Třebová“ s předpokládanými
investičními náklady ve výši do 25,000.000, - Kč včetně DPH z rozpočtu města pro rok
2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 823
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 pro uchazeče k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
„Dodávka PC techniky pro základní školy v České Třebové“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 824
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 dodávku „Dodávka PC techniky pro základní školy v České
Třebové“, ve složení:
člen:
náhradník:
Mgr. Pavlína Vomáčková
Mgr. Pavla Dušková
Mgr. Tomáš Starý
Mgr. Simona Kubátová
Mgr. Radim Kolář
Ing. et Bc. Jana Kazdová
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p. Petr Baláž
p. Stanislav Dufek

Ing. Miloslav Cink
p. Aleš Kobulej
Zodpovídá: Ing. Švercl

č. 825
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2020 ve
výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing.Budil
č. 826
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Kozlovská z pozemku
ppč. 2398/1 v k.ú. Česká Třebová, přes pozemek p.č. 2446/1 v k.ú. Česká Třebová (dle
situace), podle žádosti evidované pod čj: MUCT/16743/2020/DOP/THK. Rozhodnutí o
povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 827
Rada města v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává
„Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva města“ pro pana Jaroslava
Badzika, který do funkce člena Zastupitelstva města Česká Třebová nastoupil dne
02.09.2020.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 7. září 2020

6

