Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 2. listopadu 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 941
Rada města Česká Třebová souhlasí s uzavřením Mateřské školy Česká Třebová,
Vinohrady, pro pracoviště na adrese Tylova 624, Mateřské školy Česká Třebová,
Habrmanova, Mateřské školy Česká Třebová, U Koupaliště a Mateřské školy Česká
Třebová, U Stadionu v období od 23.12.2020 – 31.12.2020 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá. Ing. Hudečeková
č. 942
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace
č. j. MUCT/9509/2019/SKT/LIS/SMLD/58 ze dne 01.04.2019, uzavřené s panem M. Š. v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 943
Rada města schvaluje ve věci privatizace obytného souboru Trávník 1979 – 1983
zpracování znaleckého posudku o ceně obvyklé.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 944
Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v domě čp. 205 v Ústecké ul.
v České Třebové, o výměře 65,9 m2, za cenu 450,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou od
01.01.2021, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemce bude dále hradit náklady na energie a
služby a náklady na údržbu a drobné opravy analogicky podle nařízení vlády 308/2015
Sb.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 945
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku
ppč. 367/1 v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová o výměře
24 m2 (viz zákres), za kupní cenu 150,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem, tj. náklady
na geometrický plán a náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, uhradí kupující.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 946
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 3747 v
katastrálním území a obci Česká Třebová za kupní cenu 300,- Kč za m2, tj. 101.700 Kč
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Bytovému družstvu Habrman 1660, Habrmanova 1660, Česká Třebová, IČO 259 93 691.
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. ve prospěch města Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 947
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 4.171,47 Kč pobočnému
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kozlov, IČ 61237701, se sídlem Kozlov 74,
560 02 Česká Třebová za účelem úhrady nákladů na spotřebovanou elektrickou energii v
budovách čp. 74 a čp. 75 v Kozlově v České Třebové a uzavření smlouvy dle přiloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 948
Rada města souhlasí s umístěním vodovodní přípojky a plynovodní přípojky do
komunikace ve vlastnictví města Česká Třebová na pozemku ppč. 3542/1 v katastrálním
území Česká Třebová v rámci stavby „Plynová a vodovodní přípojka k BD Česká Třebová
č.p. 569 a 639 ulice Sadová“ dle žádosti Ing. Radima Bajera, IČO: 03889688, se sídlem
Karlova 933/7, 614 00 Brno-Maloměřice, ze dne 14.10.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 949
Rada města schvaluje vydání souhlasu s vedením trasy a provozováním terénních stezek
pro cyklisty, včetně vhodného vyznačení v terénu, v rámci projektu „Singletrack
Glacensis, Bike resort Peklák Česká Třebová“ na pozemcích města ppč. 2978/9, 2978/11,
2978/12, 2978/13, 2978/15, 2989/1, 2989/3, 2989/4, 2989/5, 2989/9, 3254, 3256, vše v
katastrálním území Česká Třebová, a na pozemcích města ppč. 712/1 a 715/2, vše v
katastrálním území Parník, dle návrhu Svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko,
IČ: 70939659, se sídlem Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, ze dne 21.10.2020. Rada
města souhlasí s dočasným odnětím případně omezením těchto pozemků z pozemků
určených k plnění funkcí lesa.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 950
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku kupní smlouvy a
smlouvy o právu zpětné koupě ze dne 01.08.2019 uzavřené mezi městem Česká Třebová
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a manžely J. a D. O., jehož předmětem je prodloužení lhůty pro neuplatnění práva zpětné
koupě z pěti na sedm let, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 951
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 o velikosti 1+2 v čp. 2086 na
Semanínské ulici v České Třebové s paní H. A. na dobu určitou, na 6 měsíců, od 01.11.2020
do 30.04.2021. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je ukončení nájmu k bytu na
Semanínské ulici v České Třebové ke dni 15.11.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 952
Rada města zrušuje svoje usnesení č. 842 ze dne 21.09.2020.
Citace textu usnesení:
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové s panem J. L. na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.09.2021
za měsíční nájemné ve výši 62 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 953
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové s paní I. G. na dobu určitou od 01.11.2020 do
31.10.2021 za měsíční nájemné ve výši 62 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 954
Rada města zrušuje svoje usnesení č. 863 ze dne 05.10.2020.
Citace textu usnesení:
Rada města schvaluje výpůjčku bytu č. 7 na Semanínské ulici v čp. 2084 v České Třebové k
nebytovým účelům, a to jako zázemí pro poskytování terénních sociálních služeb podle § 69
zák. č. 108/2006 Sb., na dobu určitou, od 01.11.2020 do 31.12.2024, NADĚJI, IČ: 00570931,
se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5. Město Česká Třebová dále uhradí náklady na
energie a služby, spotřebované pro provoz předmětu výpůjčky. Město Česká Třebová bude
oprávněno smlouvu o výpůjčce vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě v případě, že bude
vypovězena Smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Města Česká Třebová ze dne
13.12.2019, ev. číslo smlouvy MUCT/33560/2019/SOC/GIB/SMLD/38.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 955
Rada města schvaluje vyčlenění bytu č. 7 v čp. 2084 na Semanínské ulici v České Třebové
pro potřeby dočasného krátkodobého ubytování osob v souvislosti s přijetím krizových
opatření vládou ČR. O obsazení bytu bude rozhodnuto operativně na základě požadavku
PČR nebo KHS.
V souvislosti s užíváním bytu bude město požadovat úhradu nákladů v obvyklé výši, tj.
nájemné ve výši 62 Kč/m2 měsíčně, nájemné za vybavení bytu ve výši 100 Kč měsíčně,
energie (elektřina, studená voda, otop) dle skutečné spotřeby.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 956
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Stavební úpravy objektu
Lhotka 98 na provizorní mateřskou školu“ a schvaluje změnu termínu plnění předmětu
díla a uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č. 1 k SoD
čj. MUCT/21712/2020/RMI/MHK/SML/70 ze dne 06.10.2020 se zhotovitelem Sefir s.r.o.,
Zlonín 216, 250 64 Zlonín, IČ 274 88 853, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 957
Rada města zrušuje v souladu s § 127 odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zjednodušené podlimitní řízení na
veřejnou zakázku na stavební práce „Šatny a tribuna atletického stadionu Na Skalce,
Česká Třebová“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 958
Rada města zrušuje svoje usnesení č. 217/2020 ze dne 16.03.2020.
Citace textu usnesení:
Rada města schvaluje v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 10. 03. 2020
zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Šatny a tribuna atletického stadionu Na
Skalce, Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem AGILE spol. s r.o., Mírové
náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 150 30 741 za celkovou cenu ve výši 40.998.761,78 Kč
včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 959
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Rekonstrukce VO v ulicích
Úzká, U Rybníčka, U Javorky a Zahradní v České Třebové“ a schvaluje změnu termínu
plnění předmětu díla a změnu platebních podmínek a uzavření smluvního vztahu formou
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo čj. MUCT/5818/2020/RMI/PKR/SML/23 ze dne 31.03.2020
se zhotovitelem Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, IČ 648 27 500, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 960
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 „Parkovací automat na dopravní terminál“ a uzavření smluvního
vztahu s dodavatelem WSA doprava a parkování s.r.o., Na Plachotě 156, 250 73 Radonice,
IČ 279 13 309, za nabídkovou cenu ve výši 168.952, - Kč včetně DPH, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 961
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) přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávku „Modernizace parkovacího systému podzemního
parkoviště na dopravním terminále“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem AS
Parking s.r.o., Masarykova 118, 644 42 Modřice, IČ 255 32 961, za nabídkovou cenu ve
výši 401.163, - Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 962
Rada města zrušuje v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zjednodušené podlimitní řízení na
veřejnou zakázku na stavební práce „Rozšíření expozice Velorexů v Městském muzeu
Česká Třebová“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 963
Rada města zrušuje svoje usnesení č. 855/2020 ze dne 21.09.2020.
Citace textu usnesení:
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadávací dokumentaci a uveřejnění výzvy pro
uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku na akci „Dodávka
a montáž audio a video techniky a technická produkce do rozšíření expozice Velorexů v
Městském muzeu Česká Třebová“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 964
Rada města zrušuje svoje usnesení č. 854/2020 ze dne 21.09.2020.
Citace textu usnesení:
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadávací dokumentaci a uveřejnění výzvy pro
uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku na akci „Výroba,
dodávka a montáž instalačních prvků a vybavení rozšíření expozice Velorexů v Městském muzeu
Česká Třebová“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 965
Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti Příkazní smlouvy čj.
MUCT/20822/2020/RMI/MJA/SML/66 ze dne 17.09.2020 uzavřené za účelem „Provádění
technického dozoru investora stavby Rozšíření expozice Velorexů v Městském muzeu
Česká Třebová“ se zhotovitelem V-STAV RK, spol. s r.o., Palackého 108, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, IČ 259 67 924, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 966
Rada města zrušuje svoje usnesení č. 915/2020 ze dne 19.10.2020.
Citace textu usnesení:
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek Městem České
Třebové ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze
dne 13.10.2020 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka PC techniky pro
základní školy v České Třebové – část A“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem FLAME
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System s.r.o., Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava Mariánské hory, IČ 268 46 888, za celkovou
cenu ve výši 687.764,- Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 967
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Dodatkem č.1 Protokolu o otevírání
obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29.10.2020 zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávku „Dodávka PC techniky pro základní školy v České Třebové – část
A“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem Ing. Petrem Skopalem, Nádražní 982,
560 02 Česká Třebová, IČ 673 23 286, za celkovou cenu ve výši 740.566,15 Kč včetně DPH,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 968
Rada Města schvaluje Koncepci prevence kriminality Města Česká Třebová na období
2021 až 2024 v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Vencl
č. 969
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování služby Svoz a rozvoz
poštovních zásilek číslo 2019/11712 mezi Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225
99 Praha 1, IČO: 471 14 983 a městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká
Třebová, IČO: 002 78 653, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 970
Rada města bere na vědomí rezignaci pana Mgr. Jaroslava Lainze, DiS. na funkci člena
KOMISE PRO ROZDĚLOVÁNÍ BYTŮ SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝM s účinností od
12.10.2020.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 971
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odvolává paní Alenu Kostroňovou z funkce
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členky KOMISE PRO ROZDĚLOVÁNÍ BYTŮ SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝM s účinností
od 03.11.2020.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 972
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jmenuje paní Zdenku Doležalovou do
funkce členky KOMISE PRO ROZDĚLOVÁNÍ BYTŮ SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝM s
účinností od 03.11.2020.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 973
Rada města Česká Třebová bere na vědomí informaci o zůstatkové hodnotě nemovitostí
čp. 98 Lhotka a o nákladech na její současný provoz.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 974
Rada města Česká Třebová bere na vědomí informaci o výši nájemného v městských
nebytových prostorech dle přílohy.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 975
Rada města zrušuje usnesení č. 932 ze dne 19.10.2020.
Citace usnesení:
Rada města rozhodla o ukončení členství města Česká Třebová v Destinační společnosti Orlické
hory a Podorlicko k 31.12.2020.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 976
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ukončit členství města Česká Třebová v
Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, IČO 720 34 459, se sídlem Panská 1492,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, k 31.12.2020.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
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č. 977
Rada města schvaluje a vydává nařízení rady města č. 1/2020 o placeném
místních komunikacích v textu dle přiloženého návrhu.

stání

na

Zodpovídá: Ing. Zelený
č. 978
Rada města schvaluje a vydává ceník pro stání silničních motorových vozidel dle nařízení
rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích v textu dle přiloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Zelený
č. 979
Rada města Česká Třebová bere na vědomí uplatnění nároku na náhradu újmy V. M. a
odmítá odpovědnost za požadovanou škodu.
Zodpovídá: Mgr. Honl
Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 2. listopadu 2020
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