Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 30. listopadu 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 1029
Rada města schvaluje vyplacení odměn za II. pololetí roku 2020 ředitelkám a ředitelům
příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Třebová, jež spadají pod odbor
školství, kultury a tělovýchovy, ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1030
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace
č. j. MUCT/13270/2020/SKT/HAD/SMLD/64 ze dne 08.06.2020, uzavřené s paní B. K. v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1031
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a panem
Mgr. M. M. jako příjemcem, za účelem podpory tvorby audiovizuálních děl, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1032
Rada města schvaluje výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Česká Třebová účinné od 01.04.2017 a schvaluje přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na zajištění výroby a vysílání televizních zpravodajských
reportáží a uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem Orlická mediální skupina, z.s.,
IČ 03783138, se sídlem Hýblova 543, 560 02 Česká Třebová, za nejvýše přípustnou cenu
928.000 Kč, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1033
Rada města schvaluje vyplacení odměny paní JUDr. Magdaléně Peterkové, Ph.D.,
ředitelce Sociálních služeb Česká Třebová, ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 1034
Rada města souhlasí se stavbou „Hala pro sezónní mechanizaci na parcele č. 3559/1,
Česká Třebová“, která sousedí s pozemky ppč. 1761/6 a ppč. 3585/6 v katastrálním území
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a obci Česká Třebová, ve vlastnictví města Česká Třebová, dle žádosti společnosti Prodin
a.s., se sídlem K Vápence 2745, Pardubice, za dne 02.11.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1035
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-2019719/VB/1, Česká Třebová, Hliníky, parc. 692/33 – knn na pozemku ve vlastnictví
města Česká Třebová, a to ppč 3508/1 v katastrálním území Česká Třebová, mezi
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, jako oprávněným z věcného břemene a městem Česká Třebová, jako povinným z
věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1036
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku
ppč. 359/2 (ani jeho části) v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti P. H. a
E. S. ze dne 14.10.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1037
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku nově označeného
dle geometrického plánu č. 208-458/2020 jako ppč. 122/2 o výměře 70 m2 v katastrálním
území Skuhrov u České Třebové, obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2,
tj. celkem 10.500 Kč, do vlastnictví V. P. a dále rada města doporučuje schválit celý text
kupní smlouvy dle návrhu. 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. 1038
Rada města schvaluje pronájem části pozemku označeného dle geometrického plánu
č. 208-458/2020 jako ppč. 122/1 o výměře 244 m2 v katastrálním území Skuhrov u České
Třebové, obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou šest měsíců, od
01.01.2021, za účelem užívání zahrady, manipulační plochy a uskladnění dříví, za
nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a V. P.
jako nájemcem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1039
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 1890/23 a
pozemku nově označeného dle geometrického plánu č. 4435-17/2020 jako ppč. 3228/7 v
katastrálním území a obci Česká Třebová a pozemků nově označených dle geometrického
plánu č. 1528-17/2020 jako ppč. 817/5, ppč. 817/6 a ppč. 831/4 v katastrálním území
Parník, obci Česká Třebová, za celkovou kupní cenu 64.000 Kč, od Správy železnic,
státního podniku, IČO 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, dle nabídky
ze dne 16.10.2020. Náklady spojené s převodem jsou součástí kupní ceny.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1040
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků ppč. 3624/8 a
ppč. 330/7 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za celkovou kupní cenu ve výši
21.100 Kč, od společnosti České dráhy, a.s., IČO 709 94 228, se sídlem Nábřeží L. Svobody
1222, 110 15 Praha 1, dle nabídky ze dne 15.09.2020. Náklady spojené s převodem jsou
součástí kupní ceny.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1041
Rada města souhlasí se stavbou „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ dle
projektové dokumentace společnosti SUDOP BRNO, spol. s r.o., IČO: 44860417, se sídlem
Kounicova 26, 611 36 Brno, zak. č. 16010-01-0417, arch. č. 2016110825, na pozemcích
města Česká Třebová, vyjmenovaných v části dokumentace 1.2.2 Informace ze souboru
popisných informací KN, v katastrálních územích Česká Třebová, Lhotka u České
Třebové, Parník a Rybník u České Třebové, dle žádosti společnosti SUDOP BRNO,
spol. s r.o., ze dne 22.10.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1042
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků stpč. 527, jehož
součástí je stavba bez čp/če, stpč. 2816, jehož součástí je stavba bez čp/če, stpč. 3128, jehož
součástí je stavba s čp. 514, stpč. 4047, jehož součástí je stavba bez čp/če, stpč. 4048, jehož
součástí je stavba bez čp/če, stpč. 4049, jehož součástí je stavba bez čp/ če, ppč. 1033/1,
ppč. 1033/2, ppč. 1035/2, ppč. 1037/2, ppč. 1037/4, ppč. 1037/5 a ppč. 1037/7, vše v
katastrálním území Česká Třebová, o celkové výměře 8.857 m2, za cenu 18.000.000 Kč,
dle nabídky společnosti BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., IČ: 26814773, se sídlem
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Bezděkov 514, 560 02 Česká Třebová, ze dne
odstraněny právní vady pozemků.

18.11.2020. Před převodem budou
Zodpovídá: Ing. Smrčka

č. 1043
Rada města zrušuje své usnesení č. 571 ze dne 22.06.2020 ve znění:
„Rada města schvaluje vydání souhlasu s vedením trasy terénní stezky pro cyklisty v rámci
projektu „Singletrack Glacensis, Bike resort Peklák Česká Třebová“ na pozemcích města
Česká Třebová ppč. 3254 a ppč. 2989/5, oba v katastrálním území Česká Třebová, dle návrhu
Svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko, IČ: 70939659, se sídlem Sychrova 16, 562 01 Ústí
nad Orlicí. Rada města souhlasí s dočasným vynětím těchto pozemků z pozemků určených k
plnění funkcí lesa.“
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1044
Rada města schvaluje vydání souhlasu s vedením trasy terénní stezky pro cyklisty v rámci
projektu „Singletrack Glacensis, Bike resort Peklák Česká Třebová“ na pozemcích města
Česká Třebová ppč. 3254 a ppč. 2989/5, oba v katastrálním území Česká Třebová, dle
návrhu Svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko, IČ: 70939659, se sídlem Sychrova 16,
562 01 Ústí nad Orlicí, ze dne 13.11.2020. Rada města souhlasí s dočasným vynětím těchto
pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1045
Rada města souhlasí s nahlížením do dokumentace stavebního úřadu domů čp. 77-78 na
Starém náměstí v České Třebové dle žádosti pana J. P. ze dne 23.11.2020 pro potřeby
zpracování diplomové práce.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1046
Rada města souhlasí se stavbou Česká Třebová, Svinná, parcela 228/2 – kNN v
katastrálním území Svinná u České Třebové a obci Česká Třebová, která sousedí s
pozemkem města ppč. 541 v k.ú. Svinná u České Třebové, dle žádosti společnosti GTT
a.s., IČ 63080605, se sídlem Horňátecká 1772/19, 180 00 Praha 8, ze dne 27.10.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1047
Rada města souhlasí s umístěním stavby Česká Třebová, Svinná, parcela 228/2 – kNN na
pozemku města ppč. 215/6 v k.ú. Svinná u České Třebové a schvaluje uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby číslo: IV-122021131/SOBS VB/3, název: Česká Třebová, Svinná, parcela 228/2 - kNN, mezi městem
Česká Třebová jako budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako budoucím oprávněným,
v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1048
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o zajištění
dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 13.12.2020 do
11.12.2021 a úhradě nákladů s tím spojených“ v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1049
Rada města souhlasí s uložením elektro přípojky pro napojení automatické tlakové
stanice na pozemcích ve vlastnický města Česká Třebová, a to ppč. 2785/1 a ppč. 2785/16
v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti APOLO CZ s.r.o., se sídlem
Tyršova 155, 572 01 Polička, ze dne 16.10.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1050
Rada města souhlasí se stavbou zahradního domku na ppč. 73/15 v katastrálním území
Česká Třebová, který sousedí s pozemkem města Česká Třebová ppč. 3410/1 v
katastrálním území Česká Třebová dle žádosti D. P. ze dne 01.11.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1051
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí
finanční dotace mezi Městem Česká Třebová, Staré nám. 78, 560 02 Česká Třebová,
IČ 002 78 653 jako poskytovatelem a společností Depo Loko, spol. s r.o., Jažlovická 23,
251 01 Říčany jako vlastníkem domu čp. 20 na Starém nám. a jako příjemcem finanční
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dotace ve výši 115.000, - Kč, poskytované v rámci dotačního Programu na podporu
obnovy nemovitostí v Městské památkové zóně města Česká Třebová pro rok 2020 v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1052
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 4 v r. 2020 ve
výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 1053
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit ve smyslu §13 zákona 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů tato pravidla
rozpočtového hospodaření Města Česká Třebová v době od 1.1.2021 do schválení rozpočtu
města na rok 2021:
1) Z městského rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje, související s plynulým provozem
městského úřadu, města a organizací městem založených či zřízených.
2) S výjimkou havarijních situací budou financovány pouze drobné akce oprav a údržby
v jednotlivých případech nepřevyšující částku 40.000,- Kč a nedokončené smluvně
sjednané akce oprav a údržby z roku 2020.
3) V případě nevyčerpání finančních prostředků v r. 2020 na výdaje schválené v rozpočtu
města na rok 2020, mohou být tyto výdaje realizovány v r. 2021 do výše rozdílu
schváleného rozpočtu města a skutečného čerpání výdajů v r. 2020.
4) Starostka města může na žádost tajemnice MÚ nebo statutárních orgánů organizací
městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací nové akce investičního nebo
neinvestičního charakteru, nebo navýšení jmenovitých výdajů uvedených v bodu 6) těchto
pravidel, v hodnotě do 60.000,- Kč v jednotlivém případě. Suma takto realizovaných
výdajů nesmí překročit 240.000,- Kč.
5) Rada města může na žádost tajemnice MÚ nebo statutárních orgánů organizací městem
založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací nové akce investičního nebo
neinvestičního charakteru, nebo navýšení jmenovitých výdajů uvedených v bodu 6) těchto
pravidel, v hodnotě do 100.000,- Kč v jednotlivém případě. Suma takto realizovaných
výdajů nesmí překročit 300.000,- Kč.
6) Kromě výše uvedených výdajů mohou být městem vynaloženy finanční prostředky na
tyto účely:
a) služby nadace Naděje v hodnotě do 580.000,- Kč,
b) údržba lyžařských běžeckých tras v hodnotě do 120.000,- Kč,
c) výkupy movitého a nemovitého majetku v hodnotě do 1.417.500,- Kč,
d) havarijní kácení lesních stromů v hodnotě do 450.000,- Kč,
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e) kácení stromů veřejné zeleně nad cyklostezkou v k.ú. Parník a k.ú. Lhotka u České
Třebové v hodnotě do 110.000,- Kč,
f) zpracování a doručení informační publikace „Ročenka Českotřebovsko 2021“ v
hodnotě do 38.800,- Kč,
g) zajištění regionálního televizního vysílání v hodnotě do 231.900,- Kč,
h) zateplení a rekuperace budovy MŠ U Stadionu v hodnotě do 2.500.000,- Kč,
i) revitalizace školní zahrady MŠ Habrmanova v hodnotě do 600.000,- Kč,
j) rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Ústecká v hodnotě do 200.000,- Kč,
k) cyklostezka ČT - Rybník hodnotě do 2.000.000,- Kč,
l) rekonstrukce budovy DDM Kamarád v hodnotě do 250.000,- Kč.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 1054
Rada města schvaluje dle zákona č.250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet příspěvkových organizací města na rok
2021 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města na r. 2022 a r. 2023,
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 1055
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. mezi Městem Česká Třebová
a společností ha-vel internet, s.r.o., se sídlem Olešní 587/11A, Ostrava-Muglinov,
PSČ 720 00, IČO 25354973, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1056
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 a 24.11.2020 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávku a služby „Park u krematoria v České Třebové – pěstební
opatření – 1. etapa“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem ARBOTYL s.r.o.,
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U Červeného mlýna 613/6, 612 00 BRNO, IČ 04703146, za celkovou cenu ve výši
276 104,40 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická

Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 30. listopadu 2020
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