Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 14. prosince 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 1058
Rada města souhlasí se stavbou „Česká Třebová, lokalita 8 x odběr – kNN“ na pozemku
ppč. 271/49 v katastrálním území Parník, který sousedí s pozemkem města Česká Třebová
ppč. 271/54 v katastrálním území Parník, dle žádosti společnosti MONTPROJEKT, a.s.,
IČ 28494032, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, ze dne 16.11.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1059
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 17 smlouvy o pronájmu lesních pozemků v
majetku města Česká Třebová ze dne 21.11.2011, mezi městem Česká Třebová, jako
pronajímatelem, a Mgr. Zdeňkem Krásou, IČ 278 43 594, se sídlem Hýblova 1497, 560 02
Česká Třebová, jako nájemcem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1060
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor,
uzavřené dne 01.11.2018 mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a společností
TENIS Česká Třebová s.r.o., IČ 25940392, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová,
jako nájemcem, kterým se s účinností od 01.01.2021 snižuje roční nájemné z 384.000 Kč
na 360.000 Kč, a dále se stanoví měsíční výše nájemného takto: za leden 50.000 Kč, za
únor 50.000 Kč, za březen 50.000 Kč, za duben 50.000 Kč, za květen 2.000 Kč, za červen
2.000 Kč, za červenec 2.000 Kč, za srpen 2.000 Kč, za září 2.000 Kč, za říjen 50.000 Kč, za
listopad 50.000 Kč a za prosinec 50.000 Kč, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1061
Rada města souhlasí s prodloužením podvýpůjčky vstupních prostor, přednáškové
místnosti, kotelny a toalet v prvním nadzemním podlaží v čp. 959 na ul. Podbranská na
stpč. 1040/1v katastrálním území a obci Česká Třebová, realizované na základě smlouvy
o výpůjčce, uzavřené dne 29.06.2020, mezi ZO ČSOP PODORLICKO Česká Třebová,
IČ 64772195, se sídlem Podbranská 959, 560 02 Česká Třebová, jako vypůjčitelem, a
ZO ČSOP Zlatá studánka, IČ 71188169, se sídlem Matyášova 937, 560 02 Česká Třebová,
jako podvypůjčitelem, do 31.12.2021. Město Česká Třebová obdrží jeden výtisk
smluvního ujednání o prodloužení podvýpůjčky.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1062
Rada města souhlasí se stavbou č. IV-12-2018417/SOBS VB/1 „Česká Třebová,
Na Horách, E114 – knn přívodní kabelové vedení“ na pozemku města Česká Třebová
ppč. 2845/1 v katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti společnosti GTT a.s.,
IČ 63080605, se sídlem Horňátecká 1772/19, 180 00 Praha 8, ze dne 16.11.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1063
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-2018417/SOBS VB/1 „Česká Třebová, Na Horách,
E114 – knn přívodní kabelové vedení“ na pozemku města Česká Třebová ppč. 2845/1 v
katastrálním území Česká Třebová, 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. 1064
Rada města souhlasí s vedením trasy podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby
č. IV-12-2018417/SOBS VB/1 „Česká Třebová, Na Horách, E114 – knn přívodní kabelové
vedení“, která se nachází v ochranném pásmu lesa – lesních pozemků ve vlastnictví města
Česká Třebová ppč. 2845/1, ppč. 2845/3 a ppč. 2884/3 v katastrálním území a obci Česká
Třebová, dle žádosti společnosti GTT a.s., se sídlem Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8,
ze dne 16.11.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1065
Rada města schvaluje výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a schvaluje přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na poskytování správcovských služeb a uzavření smluvního
vztahu s dodavatelem NADĚJE, IČ 00570931, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha
5 – Stodůlky, za nejvýše přípustnou cenu 100.000 Kč + DPH v zákonné výši, v textu dle
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1066
Rada města nesouhlasí se stavbou č. IV-12-2020826/SOBS VB/1 „Česká Třebová,
Topolová, 3667/15 - kNN“ na pozemcích města Česká Třebová ppč. 3649/1 a ppč. 3668/3,
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vše v katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti společnosti GTT a.s., IČ 63080605,
se sídlem Horňátecká 1772/19, 180 00 Praha 8, ze dne 01.10.202020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1067
Rada města neschvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. IV-12-2020826/SOBS VB/1 „Česká Třebová, Topolová,
3667/15 - kNN“ na pozemcích města Česká Třebová ppč. 3649/1 a ppč. 3668/3, vše v
katastrálním území Česká Třebová, 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. 1068
Rada města ruší své usnesení č. 1266 ze dne 02.12.2019 ve znění:
„Rada města souhlasí s umístěním vodovodní přípojky a plynovodní přípojky na pozemku města
ppč. 3542/1 v rámci rekonstrukce objektů čp. 569 a čp. 639 na pozemcích stpč. 595/2 a
stpč. 705 vše v katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti J. J. ze dne 13.11.2019.“
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1069
Rada města ruší své usnesení č. 1267 ze dne 02.12.2019 ve znění:
„Rada města souhlasí se stavbou vodovodní přípojky na pozemku ppč. 2319/2 a plynovodní
přípojky na pozemku stpč. 705, které sousedí s pozemkem města Česká Třebová ppč. 3542/2
vše v katastrálním území Česká Třebová, v rámci rekonstrukce objektů čp. 569 a čp. 639 na
pozemcích stpč. 595/2 a stpč. 705 vše v katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti J. J. ze
dne 13.11.2019.“
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1070
Rada města ruší své usnesení č. 948 ze dne 02.11.2020 ve znění:
„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
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č. 1071
Rada města souhlasí s umístěním vodovodní přípojky a plynovodní přípojky na pozemku
města 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 01.12.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1072
Rada města souhlasí se stavbou vodovodní přípojky na pozemku ppč. 2319/2 a plynovodní
přípojky na pozemku stpč. 705, které sousedí s pozemkem města Česká Třebová
ppč. 3542/2, vše 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 01.12.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1073
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 01.12.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1074
Rada města schvaluje ukončení dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemků ppč. 556/1
a ppč. 555/5 v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, mezi městem Česká
Třebová, jako pronajímatelem a Z. J. ke dni 31.12.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1075
Rada města schvaluje záměr pachtu pozemků ppč. 556/1 o výměře 0,3806 ha a ppč. 555/5
o výměře 0,0157 ha, v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, od 01.04.2021, s
pětiletou výpovědní lhůtou, a to vždy k 1. říjnu běžného roku, za pachtovné ve výši
1.947 Kč/ha/rok + DPH v zákonné výši, za účelem provozování zemědělské výroby.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1076
Rada města schvaluje záměr pachtu pozemku ppč. 2089 o výměře 16096 m 2 v
katastrálním území Skuhrov u České Třebové, od 01.02.2021, s pětiletou výpovědní
lhůtou, a to vždy k 1. říjnu běžného roku, za pachtovné ve výši 1722 Kč/ha/rok + DPH v
zákonné výši, za účelem provozování zemědělské výroby.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1077
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 7700103337_3/VB o zřízení věcného břemene
na pozemcích ve vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 3379/4 a ppč. 3379/5 v
katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako povinným
z věcného břemene a společností GasNet, s.r.o., IČO 272 95 567, se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1078
Rada města souhlasí se změnou využití budovy čp. 1907 na pozemku stpč. 2898 v k.ú.
Česká Třebová v katastrálním území a obci Česká Třebová dle žádosti M. Č.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1079
Rada města souhlasí s nástavbou budovy čp. 1907 na pozemku stpč. 2898 v k.ú. Česká
Třebová v katastrálním území a obci Česká Třebová dle žádosti M. Č.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1080
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v I. a II.
nadzemním 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, mezi městem Česká Třebová a
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,
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odloučeného místa vzdělávání v České Třebové. Rada města dále schvaluje celý text
smlouvy o nájmu nebytových prostor dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1081
Rada města schvaluje zábor veřejného prostranství a úplnou uzavírku části Nádražní
ulice (od křižovatky s Pražského ulicí po kruhovou křižovatku) v neděli 20.12.2020 od
08.00 do 16.30 hod. za účelem konání vánočních trhů podle žádosti Kulturního centra
Česká Třebová ze dne 02.12.2020. Rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace a o
uzavírce vydá odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1082
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na Masarykově ulici čp. 1104
v České Třebové s paní V. B. na dobu určitou, na 12 měsíců, od 01.01.2021 do 31.12.2021
za měsíční nájemné ve výši 62 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1083
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 o velikosti 1+2 v čp. 1107
v ulici Na Trubech v České Třebové s paní R. T. a s panem R. T. od 01.01.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1084
Rada města schvaluje vyrozumění k žádostem J. P. ze dne 29.05.2020 a V. U. ze dne
11.06.2020 v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1085
Rada města schvaluje sdělení k žádosti PhDr. M. P. zastoupeného na základě plné moci
ze dne 04.09.2020 advokátem Mgr. J. T., LL.M., se sídlem Baťkovo náměstí 552/2, 500 02
Hradec Králové, o obnově pokojného stavu na pozemku ppč. 2573/6 v katastrálním území
a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 1086
Na základě § 147 odst. 1 písm. p) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, rada města vydává kladné stanovisko k navýšení kapacity odloučeného
pracoviště Mateřské školy a Základní školy Na rovině v Chrudimi, IČ 03153266,
Na Rozhledně 766, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, na území města Česká Třebová, na
adrese Lhotka čp. 98, 560 02 Česká Třebová, o 15 žáků, k termínu 01.09.2021.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1087
Rada města schvaluje smlouvu o poskytování služeb mezi Mateřskou školou Česká
Třebová, U Stadionu, IČ 70982341, U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová a panem
Zdeňkem Tomešem, IČ 65679377, místo podnikání Prokopova 478, 560 02 Česká
Třebová, v textu dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je zajištění dočasného
rozvozu stravy ze školní jídelny Mateřské školy Česká Třebová, U Stadionu do
náhradních prostor této mateřské školy na Lhotce čp. 98, 560 02 Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1088
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi Městem Česká
Třebová a panem L. V. v textu dle předloženého návrhu. Předmětem dodatku č. 2 je
prodloužení doby výpůjčky movitého majetku do 28.2.2021.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1089
Rada města schvaluje pořízení sbírkových předmětů do sbírky Městského muzea Česká
Třebová, IČ 70943800, se sídlem Klácelova 80, 560 02 Česká Třebová, v celkové hodnotě
32.000 Kč, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1090
Rada města schvaluje Memorandum o porozumění mezi městem Česká Třebová a
programem HOBIT (HOdina BIologie pro živoT), který realizuje Fakultní nemocnice u
sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno, zastoupeným panem prof. MUDr. R. M.,
Ph.D., garantem programu HOBIT, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 1091
Rada města neschvaluje poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace
Mgr. Karlovi Kubištovi, IČ 444 05 014, místo podnikání Moravská 2103, 560 02 Česká
Třebová, za účelem dofinancování vydání Ročenky Českotřebovsko 2021.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1092
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 800 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Parník, IČ 47499931, Husova 519, Parník, 560 02 Česká
Třebová, zastoupeným panem Ladislavem Hruškou, starostou sboru, jako příjemcem, za
účelem podpory realizace sportovní akce, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1093
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 23 200 Kč a uzavření
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a
Českým kynologickým svazem ZKO Česká Třebová – Javorka - 648, IČ 70818495, se
sídlem U Starého hřbitova 151, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Ivetou
Skalickou, předsedkyní, jako příjemcem, za účelem podpory realizace sportovních akcí,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1094
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 15 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a spolkem Orel
jednota Česká Třebová, IČ 62014960, se sídlem Benátky 398, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným panem PharmDr. Richardem Záveským, starostou jednoty, jako
příjemcem, za účelem podpory realizace sportovní akce, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1095
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 13 000 Kč a uzavření
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a
Tělovýchovnou jednotou Lokomotiva, z.s. Česká Třebová, IČ 15029824, se sídlem Husova
22, Parník, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem Čestmírem Rypkou, předsedou,
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jako příjemcem, za účelem podpory realizace sportovních akcí, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1096
Rada města schvaluje přijetí věcného daru v hodnotě 18 150 Kč pro Základní školu Česká
Třebová, Habrmanova ulice, IČ 70882380, Habrmanova 1500, 560 02 Česká Třebová, dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 1097
Rada města schvaluje přijetí finančního daru – ve výši 10.000,- Kč Sociálními službami
Česká Třebová, IČ: 70933341, Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová pro použití v
Domově pro seniory Sociálních služeb Česká Třebová, a to od IMS – Drašnar s.r.o.,
zastoupená Lucií Vejdovou, jednatelkou společnosti, IČ: 25273396, Semanínská 2090,
560 02 Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 1098
Rada města schvaluje přijetí věcného daru – aroma difuzér (Domo Aroma difuzér s
barevným podsvícením) v hodnotě do 1.500.- Kč, pro Sociální služby Česká Třebová –
týdenní stacionář za účelem aktivizace a zlepšení poskytovaných služeb u klientů
týdenního stacionáře, a to od společnosti AUTO AS Servis, zastoupené Jiřím Synkem,
IČ 10523596, Rybník 141, 560 02 Česká Třebová, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 1099
Rada města neschvaluje návrh Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
dle návrhu zastupitele Jiřího Ducháčka.
Zodpovídá: Ing. Zelený
č. 1100
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 07.12.2020 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Dodávka masa pro zařízení Sociálních služeb Česká Třebová“ a uzavření
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smluvního vztahu s dodavatelem MAKOVEC a.s., nám. T. G. Masaryka 201/23, 796 01
Prostějov, IČ 469 03 631, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1101
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 stavební práce „Oprava povrchu místní komunikace na p. p. č. 26/1, 561/4 a
564 v k. ú. Svinná u České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem JD
Dlouhý s.r.o., Vračovice 41, 566 01 Vračovice – Orlov, IČ 275 00 403, za nabídkovou cenu
ve výši 286.970,26 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1102
Rada města bere na vědomí 5. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů 2020
pro správní obvod ORP Česká Třebová v rozsahu území obce Česká Třebová v textu dle
předloženého návrhu a po projednání neuplatňuje k návrhu připomínky.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1103
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Rekonstrukce VO v ulicích
Hýblova, Podbranská a Lidická v České Třebové“ 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/5787/2020/RMI/PKR/SML/19 ze dne 08.04.2020
ve znění Dodatku č.1 s dodavatelem p. Vladimírem Urešem, Semanínská 2192, 560 02
Česká Třebová, IČ 720 09 454, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 1104
Rada města schvaluje uzavření smluvního vztahu s provozovatelem distribuční soustavy
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 247 29 035, formou Smlouvy o
smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 1105
Rada města schvaluje udělení souhlasů k jiné výdělečné činnosti úředníkům městského
úřadu v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle
předloženého návrhu s účinností od 01.01.2021.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1106
Rada města schvaluje uzavření „Přílohy č. 1 ke Smlouvě o provádění svozu tříděného
odpadu č. T-29/15/15“ se společností Eko Bi s.r.o., se sídlem Semanínská 2050, 560 02
Česká Třebová, IČ 648 27 500, za účelem pravidelného svozu tříděného odpadu
městského úřadu v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1107
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
členky KOMISE PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V DOMECH S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU a členky KOMISE PRO INTEGRACI NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN, s
účinností od 15.12.2020.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1108
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 PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V DOMECH S
PEČOVATELSKOU SLUŽBOU a členky KOMISE PRO INTEGRACI
NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN, s účinností od 15.12.2020.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 1109
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci
odpadů se společností EKO-PF s.r.o., Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora,
IČ: 62525816, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
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č. 1110
Rada města, na základě § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje vyplacení mimořádné odměny za výkon regionální funkce
v období červenec až prosinec 2020 ředitelce příspěvkové organizace města Městské
knihovny Česká Třebová paní Mgr. Gabriele Boháčkové ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 1111
Rada města bere na vědomí „Inženýrskogeologické posouzení stability skalního svahu a
rámcový návrh stabilizace“ zadní partie parku na Zámostí dle přílohy.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
č. 1112
Rada města schvaluje změnu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací
města dle zákona č. 250/2000 Sb. v r. 2020 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 1113
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. U Rybníčka z pozemku
stpč. 926 v k.ú. Česká Třebová (dle situace) podle žádosti V. P.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 1114
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Smetanova z pozemku
stpč. 845 v k.ú. Česká Třebová (dle situace) podle žádosti J. N.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 1115
Rada města nesouhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Na Milíři z pozemku
ppč. 706/4 v k.ú. Parník (dle předložené situace) podle žádosti, kterou podala společnost
BKN spol. s r.o., sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
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č. 1116
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová, schvaluje předloženou zprávu o činnosti obchodní
společnosti TEZA, s.r.o. v období 01-09/2020.
Zodpovídá: p. Doleček
č. 1117
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová, schvaluje předložený aktualizovaný plán investic, oprav
nad 100.000,- Kč a leasingu obchodní společnosti TEZA, s.r.o. na rok 2020.
Zodpovídá: p. Doleček
č. 1118
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová, schvaluje předloženou zprávu o hospodaření obchodní
společnosti TEZA, s.r.o. za období 01-09/2020.
Zodpovídá: p. Doleček
č. 1119
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová schvaluje předložený plán investic, oprav nad 100.000,- Kč
a leasingu obchodní společnosti TEZA, s.r.o. na rok 2021.
Zodpovídá: p. Doleček
č. 1120
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová schvaluje předložený koncepční investiční výhled na období
2022-2023.
Zodpovídá: p. Doleček
č. 1121
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V.
Krejčího 405, Česká Třebová, bere na vědomí podanou zprávu o činnosti dozorčí rady
společnosti ve 2. pololetí t. r.
Zodpovídá: prof. Ing. Cempírek,
Ph.Dr.
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č. 1122
Rada města, při výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o. Česká
Třebová, uděluje jednateli této společnosti panu Gustavu Dolečkovi za práci v II. pololetí
roku 2020 mimořádnou odměnu ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Zelený
č. 1123
Rada města ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká
Třebová, Semanínská 2050, PSČ 560 02, IČ: 64827500, schvaluje zprávu o činnosti
obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová za leden až říjen 2020.
Zodpovídá: p. Řehák
č. 1124
Rada města ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká
Třebová, Semanínská 2050, PSČ 560 02, IČ: 64827500, schvaluje předloženou zprávu o
realizovaných investicích a opravách nad 50.000,- Kč obchodní společnosti Eko Bi s.r.o.
Česká Třebová za leden až říjen 2020.
Zodpovídá: p. Řehák
č. 1125
Rada města ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká
Třebová, Semanínská 2050, PSČ 560 02, IČ: 64827500, schvaluje plán investic a oprav
obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová na rok 2021.
Zodpovídá: p. Řehák
č. 1126
Rada města ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká
Třebová, Semanínská 2050, PSČ 560 02, IČ: 64827500, schvaluje předloženou zprávu o
hospodaření obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová za leden až říjen 2020.
Zodpovídá: p. Řehák
č. 1127
Rada města ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká
Třebová, Semanínská 2050, PSČ 560 02, IČ: 64827500, bere na vědomí podanou zprávu
ze zasedání dozorčí rady společnosti.
Zodpovídá: Ing. Šplíchal
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č. 1128
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká
Třebová, Semanínská 2050, uděluje jednateli této společnosti panu Zdeňku Řehákovi za
práci v II. pololetí roku 2020 mimořádnou odměnu ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Zelený
č. 1129
Rada města bere na vědomí seznámení s hospodařením Vodárenské společnosti Česká
Třebová, s.r.o. v roce 2020 a seznámení s předpokládaným výsledkem hospodaření
společnosti za rok 2020 ve výši - 641,9 tis. Kč.
Zodpovídá: Ing. Šilar
č. 1130
Rada města souhlasí s předloženým návrhem nákladů a výnosů Vodárenské společnosti
Česká Třebová, s.r.o. v r. 2021. Rada města souhlasí se stanovením cen vodného a
stočného pro obyvatele a ostatní odběratele od 1.1.2021 takto :
cena vodného v Kč za m3 bez DPH …………….....… 34,90 Kč
cena stočného v Kč za m3 bez DPH…………….……
32,10 Kč
3
cena pitné vody předané v Kč za m bez DPH…..…
17,40 Kč
cena odpadní vody převzaté v Kč za m3 bez DPH…
22,55 Kč
Zodpovídá: Ing. Šilar
č. 1131
Rada města souhlasí s předloženým plánem jmenovitých oprav Vodárenské společnosti
Česká Třebová, s.r.o. v předpokládaném rozsahu 8.650.000,- Kč v r. 2021 a s předloženým
plánem investičních akcí Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. v
předpokládaném rozsahu 14.665.000,- Kč v r. 2021.
Zodpovídá: Ing. Šilar
č. 1132
Rada města bere na vědomí podanou zprávu o činnosti dozorčí rady Vodárenské
společnosti Česká Třebová, s.r.o. v r. 2020.
Zodpovídá: RNDr. Hruška
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č. 1133
Rada města souhlasí se schválením Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na
období 2021 – 2030 ve znění dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Šilar
č. 1134
Rada města souhlasí s odkoupením veřejného vodovodu, veřejné kanalizace a
elektropřípojky NN v rozsahu PD - “ Změna užívání části stavby vodovodní přípojky na
vodovod pro veřejnou
potřebu “ a PD - “ Změna užívání části stavby kanalizační
přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu” za dohodnutou cenu 1,- Kč za vodovod,
1,- Kč za kanalizaci a 1,- Kč za elektro přípojku NN od M. a I. V.
Zodpovídá: Ing. Šilar
č. 1135
Rada města souhlasí s udělením mimořádné odměny jednateli Vodárenské společnosti
Česká Třebová, s.r.o. p. Jiřímu Šilarovi za dobrou práci ve 2. pololetí roku 2020 ve výši
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Zelený
Schválil:
Mgr. Josef Kopecký
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Ing. Dalibor Zelený
místostarosta

V České Třebové dne 14. prosince 2020
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