Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 18. ledna 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 9
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, U Koupaliště, U Koupaliště 610,
560 02 Česká Třebová ve třídě Veverek na maximální počet dětí 26 ve třídě. Výjimka se
uděluje na školní rok 2020/2021.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 10
Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 1/2018 mezi
Městským muzeem Česká Třebová, zastoupeným Mgr. Janou Voleskou, se sídlem
Klácelova 80, 560 02 Česká Třebová, IČ 70943800, jako půjčitelem a Českým
esperantským svazem, zastoupeným předsedkyní Mgr. Libuší Hýblovou, se sídlem
náměstí Míru 81/1, 568 02 Svitavy, IČ 00443034, jako vypůjčitelem, dle předloženého
návrhu. Předmětem dodatku je prodloužení doby trvání smlouvy o výpůjčce do
31.12.2021.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 11
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy mezi
Městem Česká Třebová, IČ 00278653, jako dárcem a Domem dětí a mládeže Kamarád,
Česká Třebová, IČ 72085363, se sídlem Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová, jako
obdarovaným, v textu dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je darování
movitého majetku v celkové pořizovací hodnotě 32.276,60 Kč, za účelem zajištění zájmové
činnosti dětí a mládeže ve volném čase.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 12
Rada města bere na vědomí změnu platů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
městem Česká Třebová s účinností od 01.01.2021, a to v souladu s nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 13
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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. 14
Rada města souhlasí s umístěním informační cedule k lípě – Stromu svobody na pozemku
města Česká Třebová ppč. 3042/11, v katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti
ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová, IČ 64772195, se sídlem Podbranská 959, 560 02
Česká Třebová, ze dne 03.12.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 15
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-122006697/VB/1 „Česká Třebová, Komenského – rekonst. knn“ na pozemcích města Česká
Třebová ppč. 41/4, 3373/3, 3373/6, 3373/11, 3373/12, 3373/13, 3373/15, 3373/23, 3399/2,
3407, 3408/6, 3412/8, 3412/15, 3461/1 a 3595/89, vše v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene, a společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín,
jako oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 16
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-122018529/VB/2 „Česká Třebová, parcela 619/1 – knn“ na pozemcích města Česká Třebová
ppč. 617/4 a ppč. 619/14, vše v katastrálním území Česká Třebová, mezi městem Česká
Třebová, jako povinným z věcného břemene, a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako
oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 17
Rada města schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody mezi městem
Česká Třebová a manžely M. a P. B. v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 18
Rada města doporučuje zastupitelstvu města v návaznosti na své unesení č. 700 ze dne
03.08.2020 schválit záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši ½ pozemku
ppč. 1366/34 v obci a katastrálním území Třebovice za kupní cenu ve výši 7.800 Kč,
společnosti Správa železnic, státní organizace, IČO 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1. Nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem, tj. náklady na znalecký
posudek a náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 19
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu
pozemků nově označených dle geometrického plánu č. 4290-428/2018 jako ppč. 3437/22 o
výměře 12 m2 a ppč. 3437/23 o výměře 26 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová,
z vlastnictví města Česká Třebová do vlastnictví Pardubického kraje. Náklady spojené s
převodem uhradí nabyvatel.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 20
Rada města bere na vědomí informaci o rozhodnutích odboru majetku města ve věcech
pronájmu bytů města, učiněných na základě usnesení rady města č. 226 ze dne 31. března
2014 za období říjen až prosinec 2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 21
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 42 o velikosti 2+kk v čp. 2100
na Masarykově ulici v České Třebové s paní B. M. na dobu neurčitou od 01.02.2021 za
měsíční nájemné ve výši 62 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 22
Rada města bere na vědomí žádost o přidělení bytu o velikosti 3+kk na Ústecké ulici v
čp. 205 v České Třebové paní P. P. ze dne 08.07.2020 a schvaluje vyrozumění dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 23
Rada města schvaluje pronajímání 4 nově zrekonstruovaných bytů v čp. 205 na Ústecké
ulici v České Třebové podle Pravidel č. 1 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká
Třebová s vyvolávací cenou 100 Kč/m2 a kaucí ve výši tříměsíčního nájemného.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 24
Rada města souhlasí s úhradou nájemného podle nájemní smlouvy k bytu č. 13 v čp. 1109
v ulici Na Trubech v České Třebové, za měsíc listopad 2020, ve výši 6.443 Kč, z prostředků
složených jako jistota (14.350 Kč) podle žádosti K. Z. ze dne 04.01.2021. Jistota bude
doplněna nejpozději do 31.07.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 25
Rada města schvaluje udělení výjimky z článku 2.2 Pravidel rady města č. 1 pro
pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová paní K. Z. a umožňuje jí účastnit se
dražeb městských bytů od I. kola pouze v případě, že se do dražby městského bytu
nepřihlásí řádný žadatel.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 26
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 18 smlouvy o pronájmu lesních pozemků v
majetku města Česká Třebová, ze dne 21.12.2011, uzavřené mezi městem Česká Třebová,
jako pronajímatelem, a Mgr. Zdeňkem Krásou, IČ 728 43 594, se sídlem Hýblova 1497,
560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, kterým se s účinností od 22.01.2021 mění ceník
kulatiny pro rok 2021 a zvyšuje nájemné pro rok 2021 o 100.000 Kč + DPH v zákonné
výši, tj. na celkovou částku 780.000 Kč, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 27
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700103288_2/VB
na pozemcích ppč. 3370/8 a ppč. 3744 v katastrálním území Česká Třebová a obci Česká
Třebová, ve vlastnictví města Česká Třebová, mezi společností GasNet, s.r.o.,
IČ 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným a městem
Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 28
Rada města souhlasí s uložením vodovodní přípojky na pozemcích ppč. 228/6, ppč. 540,
ppč. 579 a ppč. 541 v k.ú. Svinná u České Třebové a obci Česká Třebová, ve vlastnictví
města Česká Třebová, dle žádosti J. a D. O.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 29
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene inženýrské sítě
„OPTICKÁ SÍŤ COMINNET ČESKÁ TŘEBOVÁ, 1. ETAPA“ na pozemcích města
Česká Třebová ppč. 55/1, ppč. 55/26, ppč. 55/31, ppč. 55/39, ppč. 55/41, ppč. 55/42,
ppč. 55/43, ppč. 55/44, ppč. 55/45, ppč. 55/46, ppč. 55/47, ppč. 55/48, ppč. 55/49, ppč. 55/50,
ppč. 55/55, ppč. 55/57, ppč. 55/59, ppč. 55/64, ppč. 55/65, ppč. 55/68, ppč. 55/69, ppč. 55/70,
ppč. 55/72, ppč. 55/73, ppč. 55/74, ppč. 55/75, ppč. 55/76, ppč. 55/77, ppč. 55/78, ppč. 55/86,
ppč. 3412/10, ppč. 3494/2 a ppč. 3494/4, vše v katastrálním území Česká Třebová, mezi
městem Česká Třebová, jako povinným, a Michalem Duškem, IČO 64250261, se sídlem
Křib 1807, 560 02 Česká Třebová, jako oprávněným, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 30
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene inženýrské sítě
„OPTICKÁ SÍŤ COMINNET ČESKÁ TŘEBOVÁ, TRÁVNÍK, p.č. 3383/11, 3383/54,
3383/55“ na pozemcích města Česká Třebová ppč. 3383/11 a ppč. 3383/54, oba v
katastrálním území Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako povinným, a
Michalem Duškem, IČO 64250261, se sídlem Křib 1807, 560 02 Česká Třebová, jako
oprávněným, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 31
Rada města zrušuje svoje usnesení č. 985/2017 ze dne 16.10.2017.
Citace textu usnesení:
Rada města schvaluje uzavření smluvního vztahu mezi Městem Česká Třebová, Staré náměstí
78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653 jako příjemcem a společností Bőhm Plast - Technik
a.s., Bezděkov 514, 560 02 Česká Třebová, IČ 268 14 773 jako plátcem formou „Smlouvy o
kompenzaci za ekologickou újmu“ ve věci náhradní výsadby vázané na investiční záměr stavby
„Dostavba areálu Bőhm Plast - Technik a.s. v České Třebové - novostavba skladové haly s
administrativní vestavbou“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 32
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Modernizace parkovacího
systému podzemního parkoviště na dopravním terminále“ a schvaluje změnu rozsahu
plnění předmětu díla a změnu ceny plnění předmětu díla a uzavření smluvního vztahu
formou Dodatku č. 1 k SoD čj. MUCT/24921/2020/RMI/ALG/SML/83 ze dne 10.11.2020
s dodavatelem AS Parking s.r.o., Masarykova 118, 644 42 Modříce, IČ 255 32 961, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 33
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 uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce VO v ulici Husova a přilehlých v České Třebové“, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 34
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 stavební práce „Rekonstrukce VO v ulici Husova a přilehlých
v České Třebové“, ve složení:
člen: Ing. Miloslav Cink
náhradník: p. Miroslav Seďa ml.
p. Petr Gregar
p. Martin Mašek
p. Martin Klejch
pí. Žaneta Leníčková
p. Tomáš Pirkl
p. Aleš Kobulej
Ing. Petr Skopal
p. Stanislav Dufek
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 35
Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o vypořádání závazků“ mezi Městem Česká
Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako objednatelem a
plátcem a společností TEZA, s.r.o., F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová, IČ 620 61
739 jako poskytovatelem a příjemcem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 36
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Dlouhá Třebová a městem
Česká Třebová při realizaci stavebního projektu „Dlouhá Třebová – chodník podél silnice
I/14“ a dodatečné a částečné stavební úpravy stavebního objektu „SO 101.5 Přechod pro
pěší č. 5“ jako součásti stavebního projektu „Stavební úpravy podél silnice I/14 pro
zvýšení bezpečnosti dopravy v Česká Třebové“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 37
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o vypořádání závazků mezi Městem Česká
Třebová a společností INIT technology s.r.o., Prostřední 132, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 044 23 101, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 38
Rada města Česká Třebová bere na vědomí odvolání V. M. a trvá na svém usnesení č. 979
ze dne 02.11.2020.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 39
Rada města bere na vědomí souhrnnou zprávu o došlých a vyřízených stížnostech a
peticích Městskému úřadu Česká Třebová za období od 01.07.2020 do 31.12.2020.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 40
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizované „Zásady pro
poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členů Zastupitelstva města Česká
Třebová“ v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 41
Rada města doporučuje příspěvkovým organizacím zřizovaných městem Česká Třebová
stanovit výši cestovních náhrad v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
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č. 42
Rada města souhlasí, že v případě přiznání neinvestičního grantu z rozpočtových
prostředků Ministerstva vnitra ČR na realizaci projektu „Česká Třebová – Trávení
volného času a prevence kriminality dětí sídliště Borek - 2021“, v celkové částce 225.163,Kč, poskytne částku z rozpočtu města Česká Třebová na rok 2021 na realizaci výše
uvedeného projektu finanční spoluúčast v minimální výši do 32 % z celkových
předpokládaných nákladů.
Zodpovídá: p. Vencl
č. 43
Rada Města schvaluje Městský program prevence kriminality Česká Třebová na rok 2021
včetně žádosti o státní účelovou dotaci v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Vencl
č. 44
Rada města schvaluje uzavření Přílohy č. 1 ke smlouvě č. 001/1/18 o odstraňování odpadů
v areálu skládky TKO Třebovice pro rok 2021 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Řehák
č. 45
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě č. ST 15/2012 s Vyšší odbornou
školou a Střední školou technickou, se sídlem Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová,
IČ 493 14 866, zastoupenou ředitelem Mgr. Janem Kovářem, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 46
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Hospodářské smlouvě č. 5/2019 o závodním
stravování zaměstnanců se Základní školou Česká Třebová, Habrmanova ulice,
Habrmanova 1500, 560 02 Česká Třebová, IČ 708 82 380, zastoupenou ředitelem
Mgr. Tomášem Starým, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 47
Rada města v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím znaku města Česká Třebová ve
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Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 18. ledna 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

„Výroční zprávě za rok 2020“ pro ústav Laxus z.ú., se sídlem Sadová 2107, 288 02
Nymburk, IČ 626 95 487.
Zodpovídá: Ing. Pirklová

Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 18. ledna 2021
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