Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 1. února 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 48
Rada města schvaluje termíny zápisů dětí pro školní rok 2021/2022 do základních a
mateřských škol zřizovaných městem Česká Třebová dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 49
Rada města Česká Třebová souhlasí s uzavřením mateřských škol zřizovaných městem
Česká Třebová v měsíci červenci a srpnu 2021 z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců
mateřských škol dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 50
Rada města schvaluje přijetí finančního daru – ve výši 3.434,- Kč Sociálními službami
Česká Třebová, Bezděkov 918, IČ: 70933341 na nákup evakuačních podložek pro
imobilní uživatele Domova pro seniory Sociálních služeb Česká Třebová, a to od
KONZUMu, obchodního družstva v Ústí nad Orlicí, zastoupeného Ing. Miloslavem
Hlavsou, místopředsedou představenstva a
JUDr. Evou Vackovou, členkou
představenstva, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, IČ 00032212, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 51
Rada města schvaluje přijetí finančního daru – ve výši 2.000,- Kč, Sociálními službami
Česká Třebová, Bezděkov 918, IČ: 70933341 na nákup evakuačních podložek pro
imobilní uživatele Domova pro seniory Sociálních služeb Česká Třebová, a to od
KONZUMu, obchodního družstva v Ústí nad Orlicí, zastoupeného Ing. Miloslavem
Hlavsou, místopředsedou představenstva a
JUDr. Evou Vackovou, členkou
představenstva, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, IČ 00032212, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 52
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 320.000,Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Městem Česká Třebová a Oblastním
spolkem Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, 562 01 Ústí nad Orlicí.
IČ: 00426261, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
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č. 53
Rada města Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Koncepci politiky na
podporu stárnutí města Česká Třebová pro období let 2021 – 2025 v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 54
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25 o velikosti 2+kk v čp. 2100
na Masarykově ulici v České Třebové s paní J. H. na dobu neurčitou od 01.02.2021 za
měsíční nájemné ve výši 62 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 55
Rada města souhlasí s umístěním stavby garáže na ppč. 108/7 na hranici pozemku
ppč. 540 v katastrálním území Svinná u České Třebové a obci Česká Třebová dle žádosti
P. M.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 56
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 372 o výměře
57 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu určitou 5 let, a to od
01.05.2021, za nájemné ve výši 100 Kč/m2/rok, za účelem provozování prodejního stánku,
venkovního posezení a parkování automobilu, mezi městem Česká Třebová, jako
pronajímatelem a D. H. jako nájemcem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 57
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-122020284/VB/1, Česká Třebová, Lhotka, parcela 184/3-kNN, na pozemku ppč. 674/2 v
katastrálním území Lhotka u České Třebové, ve vlastnictví města Česká Třebová, mezi
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 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
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č. 58
Rada města souhlasí s uložením podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby „ČT,
Boženy Němcové, parc. 2785/16 - kNN“ na pozemcích ve vlastnictví města Česká Třebová,
a to ppč. 2785/16 a ppč. 2763/4 v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti
společnosti Kenergo, s.r.o., se sídlem Nádražní 346, Lanškroun, ze dne 13.01.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 59
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV- 12-2021643/VB/1a, ČT, Boženy Němcové, parc. 2785/16
– kNN“ na pozemcích ppč. 2785/16 a ppč. 2763/4 v katastrálním území a obci Česká
Třebová, ve vlastnictví města Česká Třebová, mezi společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČO 247 29 035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, jako budoucím
oprávněným z věcného břemene a městem Česká Třebová, jako budoucím povinným z
věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 60
Rada města souhlasí se stavbou „Česká Třebová, Polní, parc. 775/4 – knn“ na pozemku
ppč. 769/26 ve vlastnictví města Česká Třebová, v katastrálním území a obci Česká
Třebová, dle žádosti společnosti Energomontáže Votroubek s.r.o., se sídlem Strojnická
1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ze dne 19.01.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 61
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021874/SOBS VB/01, Česká Třebová, Polní,
parc. 775/4 – knn, na pozemku ve vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 769/26, v
katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako budoucím
povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, jako budoucím oprávněným z věcného
břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 62
Rada města souhlasí s uložením dešťové kanalizace do pozemku města Česká Třebová
ppč. 2053, v katastrálním území Česká Třebová, v rámci stavby „Stavební úpravy domu
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čp. 943 v k.ú. Česká Třebová“, dle žádosti Ing. arch. Petra Kuldy - TIPOS, IČ 18837930,
se sídlem Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí, ze dne 05.01.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 63
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej 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, a uzavření kupní smlouvy mezi městem
Česká Třebová, jako prodávajícím, a Správou železnic, státní organizací, IČ 70994234, se
sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, jako kupujícím, v textu dle
návrhu. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na znalecký posudek a na kolek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí město Česká
Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 64
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nově označeného
pozemku ppč. 3585/27, v katastrálním území Česká Třebová, o výměře 2.050 m 2, který
byl dle geometrického plánu č. 4001-7/2015, vyhotoveného L. P. pro katastrální území
Česká Třebová, oddělen z pozemku ppč. 3585/4, v katastrálním území Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová, jako obdarovaným, a Pardubickým krajem, IČ 70892822,
se sídlem Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, jako dárcem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 65
Rada města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku ppč. 3437/29 v
katastrálním území a obci Česká Třebová, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví
města Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 66
Rada města souhlasí se stavbou „Česká Třebová, Topolová, 3667/15 – kNN“ na
pozemcích města Česká Třebová ppč. 3649/1 a ppč. 3668/3, vše v katastrálním území a
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obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti GTT a.s., IČ 63080605, se sídlem Horňátecká
1772/19, 180 00 Praha 8, ze dne 15.01.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 67
Rada města schvaluje 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 a obci 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. 68
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku
ppč. 2573/6 v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle zákresu, za kupní cenu ve
výši 100 Kč/m2. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a kolek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí nabyvatel.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 69
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v I. a II.
nadzemním podlaží čp. 98 Lhotka na pozemku stpč. 122 a pozemku ppč. 19/2, vše v
katastrálním území Lhotka u České Třebové mezi Městem Česká Třebová jako
půjčitelem a Mateřskou školou Česká Třebová, U Stadionu, IČO 70982341, U Stadionu
602, Česká Třebová jako výpůjčitelem od 01.02.2021 do 31.07.2021 v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 70
Rada města bere na vědomí informaci o průběhu plnění předmětu díla „Cyklostezka
Česká Třebová – Rybník“ a schvaluje změnu rozsahu plnění předmětu díla a uzavření
smluvního vztahu formou Dodatku č. 1 k SoD čj. MUCT/23863/2020/RMI/ALG/SML/80
ze dne 29.10.2020 s dodavatelem AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad
Orlicí, IČ 150 30 741, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 71
Rada města doporučuje zastupitelstvu města v návaznosti na jeho usnesení č. 111/2018 ze
dne 11.06.2018 schválit žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká
Třebová pro rok 2021 a uzavření smluvního vztahu mezi městem Česká Třebová, Staré
náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako poskytovatelem a svazkem obcí
Regionu Orlicko - Třebovsko, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 709 39 659, jako
žadatelem a partnerem projektu „Singletrack Glacensis“, registrační číslo
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16-025/0001217, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 72
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 nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Parkoviště u stacionáře v České Třebové – Lhotka“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 73
Rada města v souladu s čl. 6 Ceníku pro stání silničních motorových vozidel dle nařízení
rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích schvaluje bezplatné
vydání roční parkovací karty pro vozidla RZ: 6E4 5493, 7H0 1952, 4AJ 8603, 5E3 0481,
6E4 5234, 6E4 5274, 5E9 9138, 5E9 9137, 4E0 7635, 6E3 8561, 4E3 8022, 1E8 4280, a to na
oblasti vymezené v příloze č. 1 a č. 2 Nařízení rady města č. 1/2020 o placeném stání na
místních komunikacích.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 74
Rada města v souladu s čl. 6 Ceníku pro stání silničních motorových vozidel dle nařízení
rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích schvaluje bezplatné
vydání roční parkovací karty pro vozidla RZ: 4E2 2244, 4SF 2678, 3E9 2121, 2E0 7212,
6AE 4604, a to na oblasti vymezené v příloze č. 1 a č. 2 Nařízení rady města č. 1/2020 o
placeném stání na místních komunikacích.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 75
Rada města v souladu s čl. 6 Ceníku pro stání silničních motorových vozidel dle nařízení
rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích schvaluje bezplatné
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vydání roční parkovací karty pro vozidla RZ: 5E6 4422, 5E3 6116, 6E4 4515, 5E2 8844,
4E7 2255, 5E3 6226, 5E5 8676 a to na oblasti vymezené v příloze č. 1 a č. 2 Nařízení rady
města č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 76
Rada města v souladu s čl. 6 Ceníku pro stání silničních motorových vozidel dle nařízení
rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích schvaluje bezplatné
vydání roční parkovací karty pro vozidla RZ: 6E2 8099, 6E4 5351, 3E4 9500, 5E8 3404,
5E0 7099, 6E4 5188, 5E3 0933, a to na oblasti vymezené v příloze č. 1 a č. 2 Nařízení rady
města č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 77
Rada města v souladu s čl. 6 Ceníku pro stání silničních motorových vozidel dle nařízení
rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích schvaluje bezplatné
vydání roční parkovací karty pro vozidla RZ: 3E1 4003, 3E4 9444, a to na oblast
vymezenou v příloze č. 2 Nařízení rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních
komunikacích, ulice Felixova a Sadová.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 78
Rada města souhlasí, že v případě přiznání neinvestičního grantu z rozpočtových
prostředků Ministerstva vnitra ČR na realizaci projektu „Česká Třebová – Asistent
prevence kriminality – 2021“, v celkové částce 759.447,- Kč, poskytne částku z rozpočtu
města Česká Třebová na rok 2021 na realizaci výše uvedeného projektu finanční
spoluúčast v minimální výši 26 % z celkových předpokládaných nákladů.
Zodpovídá: p. Vencl
č. 79
Rada města schvaluje projekt „Česká Třebová – Asistent prevence kriminality - 2021 na
rok 2021 včetně žádosti o státní účelovou dotaci v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Vencl
č. 80
Rada Města schvaluje uzavření dohody mezi Městem Česká Třebová a JUDr. Jaroslavou
Vodičkovou, bytem Rožmitál pod Třemšínem, Sadoňská 152, IČ 865 93 315, za účelem
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zabezpečení přípravy strážníka - čekatele Městské policie Česká Třebová v nástupním
kurzu, zaměřeném na získání osvědčení o splnění odborných předpokladů strážníka, za
dohodnutou cenu 23.030,- Kč bez DPH v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Vencl
č. 81
Rada města Česká Třebová uznává odpovědnost za újmu způsobenou N. S. dle
přiloženého uplatnění nároku na náhradu škody.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 82
Rada města Česká Třebová uznává odpovědnost za újmu způsobenou P. P. dle
přiloženého uplatnění nároku na náhradu škody.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 83
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021 o době nočního klidu v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 84
Rada města schvaluje záměr prodeje automobilu AVIA A 30 K, rok výroby 1982,
RZ: 3E2 4766, VIN: 17-82-07709 postupem dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 85
Rada města schvaluje uzavření „Přílohy č. 1/2021 ke Smlouvě o provádění svozu
a odstraňování odpadu č. 110/2009“ se společností Eko Bi s.r.o., se sídlem Semanínská
2050, 560 02 Česká Třebová, IČ 648 27 500, za účelem pravidelného svozu odpadu z
kontejnerů a popelnic městského úřadu a hasičských zbrojnic, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 86
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 10 k Dohodě o partnerství a spolupráci,
uzavřené dne 21.12.2010 se společností SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ 275 534 804,
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Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 1. února 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

Jungmanova 2550, 530 02 Pardubice, v textu dle předloženého návrhu. Obsahem dodatku
je prodloužení doby trvání dohody do 31.12.2021 s možností opakovaného prodloužení.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 87
Rada města navrhuje program jednání Zastupitelstva města Česká Třebová, které se
uskuteční v pondělí 22. února 2021 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Peterková

Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 1. února 2021
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