Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 15. února 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 88
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Česká Třebová,
IČ 00278653, jako půjčitelem a Speciální základní školou, mateřskou školou a
praktickou školou Ústí nad Orlicí, IČ 70844755, zastoupenou Mgr. Stáňou Doležalovou,
ředitelkou školy, se sídlem Lázeňská 206, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako vypůjčitelem, v
textu dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je výpůjčka movitého majetku v
celkové pořizovací hodnotě 69 536 Kč, za účelem zajištění výchovné a vzdělávací
činnosti dětí v odloučeném pracovišti školy na adrese náměstí 17. listopadu 2062 v České
Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 89
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Česká
Třebová, jako půjčitelem, a panem L. V. jako vypůjčitelem, v textu dle předloženého
návrhu. Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení doby výpůjčky movitého majetku do
30.06.2021.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 90
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
80 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a spolkem FbK Orlicko-Třebovsko, pobočný spolek, IČ 75095408,
se sídlem Bří Čapků 1433, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Jiřím Typlem,
předsedou, jako příjemcem, za účelem podpory realizace akce „Dny florbalu 2021“, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 91
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
90 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a spolkem Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z.
s.,
IČ 64771270, se sídlem Farská 113, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Dagmar
Štarmanovou, vedoucí, jako příjemcem, za účelem zabezpečení provozu střediska v roce
2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 92
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
120 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a spolkem Rosa rodinné centrum, z. s., IČ 26620723, se sídlem
Ústecká 160, Parník, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Šárkou Březinovou,
předsedkyní, jako příjemcem, za účelem podpory činnosti spolku v roce 2021, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 93
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
104 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a Krasobruslařským klubem Česká Třebová, z. s., IČ 01273710, se
sídlem Nádražní 28, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Janou Hůlkovou,
předsedkyní, jako příjemcem, za účelem úhrady nájmu ledové plochy zimního stadionu
v České Třebové v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 94
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
175 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a spolkem TRIARIUS z. s., IČ 70891877, se sídlem Tylova 409,
560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Mgr. Lenkou Špaisovou, jednatelkou, jako
příjemcem, za účelem podpory činnosti spolku v roce 2021, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 95
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace v
celkové výši 479 000 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, jako příjemcem, za účelem úhrady nájmů krytého
plaveckého bazénu a úhradu nájmu ledové plochy zimního stadionu v České Třebové v
roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 96
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
50 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a panem Mgr. Vladimírem Vaňkem, IČ 18843654, se sídlem třída
SNP 603/37, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, jako příjemcem, za účelem
uspořádání Velké ceny České Třebové v cyklomaratonu na horských kolech o pohár
starostky města, v textu dle předloženého návrhu. Dotace se poskytuje jako podpora
malého rozsahu v režimu de minimis.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 97
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace
spolku TK Česká Třebová, z.s., IČ 26575311, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká
Třebová, za účelem financování nájmu tenisových kurtů v tenisové hale města pro
tréninky mládeže.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 98
Rada města schvaluje přijetí finančního daru určeného pro Domov pro seniory na
plnění
závazků sociální služby ve výši 5.000,- Kč Sociálními službami Česká Třebová,
IČ: 70933341, Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová, a to od obce Pastviny, zastoupené
Ladislavem Škůrkem, starostou, IČ: 00279331, Pastviny 32, 564 01 Žamberk, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 99
Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na úhradu provozních
výdajů Týdenního stacionáře Sociálními službami Česká Třebová, IČ: 70933341,
Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová, a to od obce Nová Sídla, zastoupené Josefem
Vítem, starostou, IČ: 00579581, Nová Sídla 78, 570 01 Litomyšl, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 100
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného dle smlouvy o nájmu nebytových
prostor v čp. 703 na ulici Husova v České Třebové, uzavřené dne 01.11.2018, mezi
městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a společností TENIS Česká Třebová
s.r.o.,
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IČ 25940392, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, za 3. čtvrtletí
2020 ve výši 50 %, tj. v částce 48.000 Kč, z důvodu přijetí mimořádných opatření v
souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 101
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků
ppč. 842/95 a ppč. 842/96 v katastrálním území a obci Česká Třebová od České
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a celý text smlouvy o
bezúplatném převodu v textu, dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 102
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu jeho usnesení č. 36 ze dne
15.06.2020 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje výkup spoluvlastnických podílů pozemků ppč. 613/3,
ppč. 796/1, ppč. 610/7, ppč. 610/8 a ppč. 610/9 v katastrálním území Parník a obci Česká
Třebová za cenu 40 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 103
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku
ppč. 201/3 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, obci Česká Třebová, dle
žádosti manželů P. a K. V. ze dne 20.02.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 104
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků
ppč. 200/2 a ppč. 818/14 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, obci Česká
Třebová, za kupní cenu ve výši 150 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. 105
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku
ppč. 1785/2 o výměře cca 3.310 m2 dle zákresu, v katastrálním území Česká Třebová, za
kupní cenu min. 150 Kč/m2 včetně DPH v zákonné výši, nabyvatel dále uhradí náklady
na vyhotovení geometrického plánu a kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 106
Rada města schvaluje záměr uzavření dodatku č. 4 nájemní smlouvy o pronájmu
pozemků ze dne 29.03.2013, ve znění dodatků č. 1-3, uzavřené mezi městem Česká
Třebová, jako pronajímatelem, a společností DIMATEX CS, spol. s r.o., IČ: 43224245,
se sídlem Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž na Nisou, jako nájemcem, kterým se snižuje
nájemné pro rok 2021 z částky 1.500 Kč + DPH v zákonné výši na částku 750 Kč + DPH
v zákonné výši/kontejner/rok.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 107
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podvýpůjčce nebytových prostor v
I. nadzemním podlaží v čp. 959 na ul. Podbranská na stpč. 1040/1 v katastrálním území
a obci Česká Třebová mezi ZO ČSOP PODORLICKO Česká Třebová, IČ 64772195, se
sídlem Podbranská 959, 560 02 Česká Třebová, jako vypůjčitelem, a organizací Veselá
věda tábory z. ú., IČ 09607463, se sídlem Smržov 5, 463 43 Český Dub, jako
podvypůjčitelem, na dobu určitou od 23.08.2021 do 27.08.2021, za účelem zajištění
příměstského tábora, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 108
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700103256_2/VB
na pozemcích ppč. 3376/2 a ppč. 3376/3 v katastrálním území 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
č. 109
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE12-2006601/VB/1, Česká Třebová, Nádražní – rekonstrukce nn na pozemcích ve
vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 3405/17 a ppč. 3405/18 v katastrálním území
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a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako povinným z věcného břemene a
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka

č. 110
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 82 o velikosti 1+1 v čp. 1400
na Masarykově ulici v České Třebové s paní H. Z. na dobu určitou, na 12 měsíců, od
01.03.2021 do 28.02.2022 za měsíční nájemné ve výši 62 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 111
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 nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Odstranění stavby čp. 800 a 801, Česká Třebová“ v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 112
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 projektové práce „Hygienické zázemí v městském parku Javorka,
Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem KIP spol. s r.o. Litomyšl,
Toulovcovo náměstí 156, 570 01 Litomyšl, IČ 150 36 499, za nejvýše přípustnou cenu ve
výši 139.150, - Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 113
Rada města schvaluje v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci a uveřejnění výzvy
uchazečům k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Půdní
vestavba DDM Kamarád, Česká Třebová“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 114
Rada města pověřuje s přihlédnutím k § 42, 44, 211 a dalším zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů hodnotící komisi k provedení
úkonů podle zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Půdní
vestavba DDM Kamarád, Česká Třebová“, ve složení:

člen: p. Petr Gregar
náhradník: Ing. Miloslav Cink
Ing. Petr Skopal
p. Stanislav Dufek
p. Petr Baláž
p. Martin Klejch
Ing. Miloš Novák / AT
Ing. Aleš Kobulej
Mgr. Jana Endyšová, DiS.
Mgr. Iveta Mutlová, DiS.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 115
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017, čl. XII, odst.1) přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na projektové práce „Rekonstrukce ulice Hřbitovní, Česká
Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem OPTIMA spol. s r. o., Žižkova
738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 150 30 709, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 292.820,
- Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 116
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 dodávky
a služby „Českotřebovský zpravodaj – tisk a distribuce novin“ v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 117
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 dodávky a služby „Českotřebovský zpravodaj – tisk a
distribuce novin“ ve složení:
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člen: Mgr. Gabriela Boháčková náhradník: Mgr. Michal Denár
Mgr. Hana Sychrová
pí. Lenka Šmídová
p. Petr Havlena
p. Miroslav Seďa
Ing. Miloslav Cink
pí. Žaneta Leníčková
p. Petr Baláž
Ing. Petr Skopal
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 118
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 Městské knihovně Česká Třebová pro vozidlo RZ 4E2
2339, 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. 119
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 Oblastní charitě Ústí nad Orlicí pro vozidla RZ: 6E1
1075, 6E4 4428, 6E3 7941, 5E7 7894, 5E8 3042, 4E7 7156, 5E0 1170, 1E5 7238, 5E3 7134,
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. 120
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Statut periodika Českotřebovský
zpravodaj v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Holý
č. 121
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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. 122
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet příjmů a výdajů Města
Česká Třebová na rok 2021 včetně financování, tvorby a zapojení finančních fondů
města v celkové výši 421.480.000,- Kč dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil

č. 123
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o vypořádání závazků mezi městem Česká
Třebová a Tomášem Solařem, se sídlem Trachtova 1128/4, 158 00 Praha 5 - Košíře,
IČ 753 44 131, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 124
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o vypořádání závazků mezi městem
Česká Třebová a společností Wolters Kluwer ČR, a.s., U nákladového nádraží 3265/10,
130 00 Praha – Strašnice, IČ: 63077639, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 125
Rada města schvaluje zařazení návrhu zastupitele města pana Jiřího Ducháčka na
aktualizaci Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do programu
jednání zastupitelstva města (bod Různé), které se uskuteční dne 22.02.2021.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
č. 126
Rada města ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o., Česká
Třebová, Semanínská 2050, IČ 648 275 00, schvaluje doplnění plánu investic, oprav a
leasingů pro rok 2021 o pořízení komunálního malotraktoru.
Zodpovídá. p. Řehák
Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
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sekretariát
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 15. února 2021
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