Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 18. listopadu 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 980
Rada města bere na vědomí vyhlášení volných dnů všech základních škol zřizovaných
městem Česká Třebová ve dnech 21. a 22. prosince 2020 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 981
Rada města bere na vědomí přerušení provozu školních družin všech základních škol
zřizovaných městem Česká Třebová, v době vyhlášení volna ředitele školy (21. a 22.
prosince 2020) a ve dnech školních prázdnin podle organizace školního roku vydané
MŠMT.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 982
Rada města schvaluje přijetí věcného daru – 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S, pro
Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice, IČ 70882380, se sídlem Habrmanova
1500, 560 02 Česká Třebová, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 983
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Česká Třebová, jako
půjčitelem a Městským muzeem Česká Třebová, IČO 70943800, se sídlem Klácelova 80,
560 02 Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu. Předmětem výpůjčky je
výpůjčka mobiliáře Chaloupky Maxe Švabinského.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 984
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi Městem Česká
Třebová a Základní školou Česká Třebová, Habrmanova ulice, se sídlem Habrmanova
1500, Česká Třebová, IČ 70882380, zastoupenou Mgr. Tomášem Starým, ředitelem, v
textu dle předloženého návrhu. Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení doby výpůjčky
movitého majetku do 31.12.2025.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 985
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi Městem Česká
Třebová a Kulturním centrem Česká Třebová, se sídlem Nádražní 379, Česká Třebová,
IČ 70975124, zastoupeným Ing. Olgou Miklovou, statutární zástupkyní ředitele, v textu
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dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je prodloužení doby výpůjčky movitého
majetku do 31.12.2025.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 986
Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu kultury a vzdělávání pro rok
2021 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 987
Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu mezinárodních akcí v rámci
EU a Norska pro rok 2021 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 988
Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu projektů zaměřených na
opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2021 v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 989
Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu sportovní činnosti mládeže a
odměn trenérům mládeže pro rok 2021 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 990
Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu sportovních akcí pro rok 2021
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 991
Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu vrcholového sportu pro rok
2021 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 992
Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu aktivit v sociální oblasti pro
rok 2021 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 993
Rada města Česká Třebová bere na vědomí předloženou Metodiku ke správnému
vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu města Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 994
Rada města souhlasí se stavbou „oplocení pozemku ppč. 17/1“, který sousedí s pozemkem
ppč. 762, ve vlastnictví města Česká Třebová, vše v katastrálním území Parník, obci Česká
Třebová, dle žádosti Mgr. J. Š. ze dne 20.10.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 995
Rada města souhlasí se stavbou „ČESKÁ TŘEBOVÁ – OBNOVA VODOVODNÍHO
ŘADU – DR. E. BENEŠE – III. UL. MASARYKOVA – UL. TÁBOIRSKÁ – K..Ú.
ČESKÁ TŘEBOVÁ“ na pozemcích města Česká Třebová ppč. 3431/4, ppč. 3431/5,
ppč. 3431/6, ppč. 3431/7, ppč. 3431/8, ppč. 3431/8, ppč. 3431/9, ppč.3431/10 a ppč. 3431/16,
vše v k. ú. Česká Třebová, dle žádosti společnosti M Projekt CZ s.r.o., IČ 03508544, se
sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, ze dne 22.10.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 996
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit jeho usnesení č. 88 ze dne 17.06.2019
ve znění:
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemků, a to z majetku města Česká Třebová
pozemků (nebo jejich částí) ppč. 1674/1, ppč. 1674/3, ppč. 1674/5, ppč. 1677/1, ppč. 1677/2,
ppč. 1677/6, ppč. 1677/8, ppč. 1696/1, ppč. 1696/5, ppč. 1696/7, ppč. 1696/37, ppč. 1697/4,
ppč. 1697/5, ppč. 1697/6, ppč. 1699/1, ppč. 1699/2, ppč. 1699/3, ppč. 1699/4, ppč. 1699/5,
ppč. 1699/6, ppč. 1701/7, ppč. 1701/8, ppč. 1722, ppč. 1725/1, ppč. 1739, ppč. 1741/1,
ppč. 1757/1, ppč. 1758, ppč. 1759, ppč. 3466/3, ppč. 3674/18, ppč. 1699/7, ppč. 1699/8 a
ppč. 1701/11 vše v katastrálním území Česká Třebová o celkové výměře cca 16.455 m2 za
pozemek nově označený dle GP č. 891-269/2015 jako ppč. 778/127 v katastrálním území Rybník
u České Třebové o výměře 2.170 m2.Za rozdíl ve směňovaných výměrách bude městu uhrazen
doplatek ve výši 300 Kč/m2. Před převodem budou ošetřeny inženýrské sítě a přístup na
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zbytkové pozemky. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a kolek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí účastníci rovným dílem.“
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 997
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků
ppč. 1677/9, ppč. 1696/7, ppč. 1696/38, ppč. 1697/5, ppč. 1697/6, ppč. 1697/8, ppč. 1699/2,
ppč. 1699/3, ppč. 1699/4, ppč. 1699/5, ppč. 1699/6, ppč. 1699/13, ppč. 1722/2, ppč. 1739,
ppč. 1741/2, ppč. 1757/2, ppč. 1758/2, ppč. 1759/2 a ppč. 3466/3, vše v katastrálním území
Česká Třebová, o celkové výměře 16.680 m2, za cenu 375 Kč/m2 + DPH v zákonné výši, tj.
celkem za 6.255.000 Kč + DPH v zákonné výši.
Náklady spojené s převodem, tj. náklady geometrický plán, znalecký posudek a na kolek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí město Česká
Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 998
Rada města doporučuje schválit zastupitelstvu města směnu pozemků z majetku Lesů
České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec
Králové, a to ppč. 86, ppč. 87/1, ppč. 87/2, ppč. 89, ppč. 140/1 a ppč. 142, vše v katastrálním
území Svinná u České Třebové za pozemky města v katastrálním území Skuhrov u České
Třebové, a to ppč. 259/6 a dále ppč. 587/2, ppč. 587/3, ppč. 589/1, ppč. 589/2, ppč. 600/11,
ppč. 600/12, ppč. 600/14 a dále ppč. 874/8, ppč. 874/9, ppč. 879/4, ppč. 882/2, ppč. 882/3,
ppč. 883/2, ppč. 887/1, ppč. 891/2, ppč. 891/3, ppč. 2082, ppč. 2149, ppč. 2183 a ppč. 2314.
Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit celý text směnné smlouvy, dle
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 999
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku
ppč. 55/59 v katastrálním území a obci Česká Třebová dle žádosti J. M.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1000
Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 55/59 v katastrálním území
a obci Česká Třebová dle žádosti J. M.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1001
Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v I. a II. nadzemní patře o
celkové výměře 484,87 m2 v domě čp. 98 na pozemku stpč. 122 v katastrálním území
Lhotka u České Třebové na dobu neurčitou od 01.08.2021 s výpovědní lhůtou 12 měsíců
za účelem poskytování základního vzdělání, zabezpečení rozumové výchovy ve smyslu
vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie
poskytování mravní, estetické, pracovní, zdravotní, tělesné a ekologické výchovy žáků a
přípravy žáků pro další studium a praxi, a to na základě žádosti Ruka 8, z.s., Pod Jelenicí
657, Česká Třebová s odstupňováním výše nájemného, za cenu 120.000 Kč za období od
01.08.2021 do 31.07.2022, za cenu 180.000 Kč za období od 01.08.2022 do 31.07.2023 a za
cenu 240.000 Kč ročně za období od 01.08.2023 a roky následující pro provoz Mateřské
školy a Základní školy Na rovině v Chrudimi, odloučeného místa vzdělávání v České
Třebové.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1002
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 01.12.2020 do 28.02.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1003
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 1+1 na Masarykově
ulici čp. 1104 v České Třebové s panem L. K. na dobu určitou, na 12 měsíců, od 1. prosince
2020 do 30. listopadu 2021 za měsíční nájemné ve výši 62 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1004
Rada města schvaluje prodloužení umístění prodejního stánku na pozemku Města Česká
Třebová ppč. 183/4 v katastrálním území a obci Česká Třebová na dobu 2 let, tj. do
31.12.2022, dle žádosti P. H. ze dne 17.09.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1005
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1006
Rada města schvaluje výpůjčku pozemků ppč. 753/28, ppč. 998/3, ppč. 998/4, ppč. 114/4,
ppč. 114/3, ppč. 102/3, ppč. 103, ppč. 1001, stpč. 113/1, ppč. 217/2, ppč. 217/3, ppč. 102/1,
ppč. 102/4 a ppč. 1409/3, vše v katastrálním území Parník, o celkové výměře 3.746 m 2,
spolku TK Česká Třebová, z.s., od 01.12.2020 do 31.12.2030, za účelem provozování
sportovní činnosti, a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Česká Třebová, jako
půjčitelem, a spolkem TK Česká Třebová, z.s., IČ 26575311, se sídlem Husova 22, 560 02
Česká Třebová, jako vypůjčitelem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1007
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1. 4. 2017, čl. XII., odst. 1) přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávky a služby a Smlouvu o zřízení a provozování systému
pro placení parkovného prostřednictvím MPLA mezi Městem Česká Třebová a
společností MPLA, s.r.o., se sídlem Slezská 2310/115, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 24852333,
v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Zelený
č. 1008
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1. 4. 2017, čl. XII., odst. 1) přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávky a služby a Smlouvu o zřízení provozování
rezidentního modulu a enforcement aplikace pro kontrolu úhrady parkovného mezi
Městem Česká Třebová a společností MPLA, s.r.o., se sídlem Slezská 2310/115, Praha 3,
PSČ 130 00, IČO 24852333, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Zelený
č. 1009
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1. 4. 2017 a protokolu o otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11.11.2020 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku a služby „Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ve
městě Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem Damaris Solutions s.r.o.,
Příkop 843/4, 602 00 BRNO, IČ 08445885, za celkovou cenu ve výši 465 850,- Kč včetně
DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
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č. 1010
Rada města stanoví pro uzavírání manželství v roce 2021 níže uvedené soboty:
16.01., 20.02., 13.03., 27.03., 17.04., 15.05., 22.05., 12.06., 26.06., 17.07.,
31.07., 14.08., 28.08., 11.09., 25.09., 09.10., 23.10., 06.11., 27.11., 11.12.
vždy od 08:00 do 14:00 hodin.
Uzavření manželství ve stanovené době nepodléhá správnímu poplatku.
Uzavření manželství mimo stanovenou dobu podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000
Kč podle položky 12 písm. c) Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1011
Rada města bere na vědomí podání označené jako Petice č. 1
(č.j.
MUCT/24122/2020/KAT/VPA/PET/1)
včetně
jejího
doplnění
(č.j. MUCT/24230/2020/KAT/VPA/2078) a schvaluje text odpovědi v předloženém znění.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1012
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu mezi městem
Česká Třebová (dárcem) a Domem dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová
(obdarovaným), se sídlem Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová, v textu dle předloženého
návrhu. Předmětem daru je osobní automobil Škoda ROOMSTER, RZ 3E1 4003.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1013
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, schvaluje celkový počet zaměstnanců města
zařazených do městského úřadu, tj. v počtu 94 zaměstnanců, 17 strážníků městské policie
(včetně velitele) a 2 asistenty prevence kriminality, s účinností od 01.12.2020.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1014
Rada města doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí, že ke dni 31.12.2020 uplyne
„přechodné období“ pro platnost usnesení ZM č. 85 až č. 90 ze dne 15.06.2020 a od
01.01.2021 zastupitelstvo stanoví odměny v rozsahu původních usnesení ZM č. 180 až 184,
ze dne 09.12.2019, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
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č. 1015
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 8073480811 , uzavřené
mezi Městem Česká Třebová a pojišťovnou ČSOB Pojišťovna , a.s. člen holdingu ČSOB,
IČO 45534306, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 1016
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí pohledávky ve výši
174.580,15 Kč vůči A. C. na základě přiložené žádosti.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 1017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o splátkách s A. C.
v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 1018
Rada města navrhuje program jednání Zastupitelstva města Česká Třebová, které se
uskuteční v pondělí 7. prosince 2020 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá. Mgr. Peterková
č. 1019
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 05.11.2020 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Dodávka Multifunkční pánve do kuchyně ZŠ Habrmanova, Česká Třebová“
a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem GASTRO komplet UO s.r.o., M. R. Štefánika
71, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 075 89 492, za celkovou cenu ve výši 664.037,11 Kč včetně
DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1020
Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti Kupní smlouvy
č. 505/2020/ZŠ Nád uzavřené dne 26.10.2020 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Dodávka PC techniky pro základní školy v České Třebové – část B“ mezi
ZŠ Česká Třebová, Nádražní ulice, Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová, IČ 708 82 452
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jako kupujícím a FLAME Systém s.r.o., Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava, IČ 268 46 888,
jako prodávajícím, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1021
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Dodatkem č. 2 k 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 B“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem Ing. Petrem Skopalem,
Nádražní 982, 560 02 Česká Třebová, IČ 673 23 286, za celkovou cenu ve výši 484.154,Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1022
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 dodávku
„Dodávka masa pro zařízení Sociálních služeb Česká Třebová“ v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1023
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení:
Zastupitelstvo města v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
I.
schvaluje
a)
pořízení Změny č. 1 Územního plánu Česká Třebová,
b)
obsah Změny č. 1 Územního plánu Česká Třebová, uvedený v příloze č. 1 tohoto
usnesení,
II.
s t a n o v í, že
a)
Změna č. 1 Územního plánu Česká Třebová bude pořízena zkráceným postupem
podle § 55a a následujících stavebního zákona,
b)
určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 1 Územního plánu Česká Třebová
bude Ing. Dalibor Zelený, místostarosta města.
Zodpovídá: Ing. Švercl

9

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 18. listopadu 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 1024
Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 44 a 46 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, souhlasit se zařazením změny funkčního využití pozemků
parc. č. 2653/1, 2653/16 a 2653/17 v k. ú. Česká Třebová na základě žádosti vlastníků do
projednání ve Změně č. 1 Územního plánu Česká Třebová v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1025
Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 44 a 46 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nesouhlasit se zařazením změny funkčního využití pozemku
parc. č. 2668/2 v k. ú. Česká Třebová na základě žádosti vlastníka do projednání ve Změně
č. 1 Územního plánu Česká Třebová v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1026
Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 44 a 46 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nesouhlasit se zařazením změny funkčního využití pozemků v
ul. U Stadionu v České Třebové na základě žádosti vlastníka pro realizaci záměru
bezobslužné čerpací stanice pohonných hmot do projednání ve Změně č. 1 Územního
plánu Česká Třebová v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1027
Rada města schvaluje Program na podporu obnovy nemovitostí v městské památkové
zóně města Česká Třebová pro rok 2021 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1028
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě a propagaci číslo 4102249151 mezi
ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 452 74 649, jako objednatelem a Městem
Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako
poskytovatelem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 18. listopadu 2020
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