Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

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

č. 147
Rada města Česká Třebová v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů
1. o d v o l á v á
k 07.09.2021 paní Irenu Brůnovou z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy
Česká Třebová, U Koupaliště, z důvodu ukončení šestiletého období výkonu práce na
pracovním místě ředitelky školy a vyhlášení nového konkursního řízení,
2. v y h l a š u j e
konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Česká
Třebová, U Koupaliště, IČ 70982325, U Koupaliště 610, 560 02 Česká Třebová,
příspěvkové organizace města, s předpokládaným nástupem od 08.09.2021,
3. p o v ě ř u j e
vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy, požádat Krajský úřad Pardubického
kraje, Českou školní inspekci, o určení příslušných členů konkursní komise a vyzvat
ředitelku Mateřské školy Česká Třebová, U Koupaliště, aby zorganizovala volbu člena
konkursní komise z řad pedagogických pracovníků školy a doložila ji zápisem o volbě.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 148
Rada města jmenuje inventarizační komisi pro pravidelnou inventarizaci sbírkového
fondu Městského muzea Česká Třebová pro rok 2021 v následujícím složení:
Mgr. Jitka Peková – předsedkyně komise,
Hana Harapat – členka komise,
Mgr. Eva Votroubková – členka komise,
Mgr. Lucie Frémundová – členka komise.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 149
Rada města bere na vědomí Protokol o provedení pravidelné inventarizace sbírkového
fondu Městského muzea Česká Třebová za rok 2020.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 150
Rada města souhlasí s podáním projektového záměru „Vybavení volnočasového klubu
Rébus“, který podává ředitelka Domu dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová, do
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s
rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 151
Rada města souhlasí s podáním projektového záměru „Vybudování venkovní přírodní
učebny na školní zahradě“, který podává ředitelka Základní školy Česká Třebová,
Ústecká ulice, do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ve správním
obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 152
Rada města souhlasí s podáním projektového záměru „Modernizace školní zahrady“,
který podává ředitelka Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice, do Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí
nad Orlicí a Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 153
Rada města souhlasí s podáním projektového záměru „Zahradní domek pro uložení
venkovních pomůcek“, který podává ředitelka Mateřské školy Česká Třebová,
Vinohrady, do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ve správním obvodu
obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 154
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a organizací
ZO ČSOP PODORLICKO Česká Třebová, IČ 64772195, se sídlem Podbranská 959,
560 02 Česká Třebová, zastoupenou paní PaedDr. Hanou Grundovou, předsedkyní, jako
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příjemcem, za účelem podpory činnosti organizace v roce 2021, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 155
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 25 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a organizací
Laxus z. ú, IČ 62695487, se sídlem Sadová 2107, 288 02 Nymburk, zastoupenou panem
Mgr. Ivanem Černovským, ředitelem organizace, jako příjemcem, za účelem podpory
poskytování sociálních služeb v rámci protidrogové prevence v České Třebové v roce
2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 156
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50 000 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 mapování prostoru okolí areálu Peklák Česká Třebová, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 157
Rada města schvaluje přijetí finančního daru – ve výši 10.000,- Kč Sociálními službami
Česká Třebová, Bezděkov 918, IČ: 70933341 na úhradu provozních výdajů Domova pro
seniory Sociálních služeb Česká Třebová od obce Řetová, zastoupené Hanou Šafářovou,
starostkou, Řetová 190, 561 41 Řetová, IČ 00279447, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 158
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. OSV/21/71016 o poskytnutí účelové dotace v
dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mezi Pardubickým krajem (poskytovatelem) a
Městem Česká Třebová (příjemcem), v textu dle předloženého návrhu. Dotace je určena
na pokrytí na pokrytí běžných nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby –
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odlehčovací služba v roce 2021 pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Česká
Třebová ve výši Kč 616 000,-.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 159
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy č. OSV/21/70942 o poskytnutí účelové dotace v
dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mezi Pardubickým krajem (poskytovatelem) a
Městem Česká Třebová (příjemcem), v textu dle předloženého návrhu. Dotace je určena
na pokrytí běžných nákladů souvisejících s poskytováním služby týdenního stacionáře v
roce 2021 pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Česká Třebová ve výši
Kč 1 820 000,-.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 160
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. OSV/21/70905 o poskytnutí účelové dotace v
dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mezi Pardubickým krajem (poskytovatelem) a
Městem Česká Třebová (příjemcem), v textu dle předloženého návrhu. Dotace je určena
na pokrytí běžných nákladů souvisejících s poskytováním pečovatelské služby v roce 2021
pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Česká Třebová ve výši Kč 1 840 000,-.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 161
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. OSV/21/70971 o poskytnutí účelové dotace v
dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mezi Pardubickým krajem (poskytovatelem) a
Městem Česká Třebová (příjemcem), v textu dle předloženého návrhu. Dotace je určena
na pokrytí běžných nákladů souvisejících s poskytováním služby domov pro seniory v
roce 2021 pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Česká Třebová ve výši 16 000 000,Kč.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 162
Rada města souhlasí s uložením dvou samostatných vodovodních a kanalizačních
přípojek do pozemku ppč. 756/5 v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, pro
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„výstavbu dvou rodinných domů v k.ú. Parník“, dle žádosti JDS projekt, s.r.o., se sídlem
Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, ze dne 22.02.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 163
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 256/7 v
katastrálním území a obci Česká Třebová, za celkovou kupní cenu ve výši 9.700 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 25.02.2021. Náklady spojené s převodem jsou součástí kupní
ceny.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 164
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-2017215/VB/1, Česká Třebová, 2476/5, L., nové OM na pozemcích ve vlastnictví města
Česká Třebová, a to ppč. 2444/2, ppč. 3584/1, ppč. 3584/2 v katastrálním území 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 IVPodmokly, jako oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 165
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 o velikosti 1+1 na
Semanínské ulici v čp. 2084 v České Třebové s panem V. S. na dobu určitou, na 3 měsíce,
od 01.04.2021 do 30.06.2021 za měsíční nájemné ve výši 62 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 166
Rada města bere na vědomí žádost pana P. Š. ze dne 27.11.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 167
Rada města schvaluje uzavření dohody o narovnání ve věci ztíženého užívání bytu č. 20 v
ulici Na Trubech v čp. 1110 v České Třebové mezi městem Česká Třebová, jako
pronajímatelem a K. J. T. jako nájemcem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka

5

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

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

č. 168
Rada města souhlasí se stavbou „Stavební úpravy domu čp. 943 v k.ú. Česká Třebová“,
na pozemku stpč. 1048, který sousedí s pozemkem města Česká Třebová ppč. 2053 vše
v katastrálním území Česká Třebová dle žádosti Ing. M. S. ze dne 10.02.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 169
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 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, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 170
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 3429/2, v katastrálním území
Česká Třebová, o výměře cca 100 m2, dle zákresu, za cenu 5 Kč/m2/rok/ od 15.04.2020 na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 171
Rada města schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu pozemku ppč. 2564/5 v
katastrálním území a obci Česká Třebová, uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako
pronajímatelem a manžely M. L. a L. L. K., a to ke dni 31.03.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 172
Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku ppč. 2564/5 o výměře 1213 m 2 v
katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, od 01.05.2021 s výpovědní
lhůtou 6 měsíců, za nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 173
Rada města schvaluje záměr pronájmu (pachtu) pozemku ppč. 233/2 o výměře 1672 m2 v
katastrálním území Skuhrov u České Třebové, obci Česká Třebová, na dobu neurčitou,
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od 01.05.2021 s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za nájemné (pachtovné) ve výši 1 Kč/m 2/rok,
mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a P. V. jako nájemcem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 174
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku
ppč. 3656/1, v katastrálním území Česká Třebová, o výměře cca 680 m 2, za kupní cenu
minimálně 600 Kč/m2, a pozemku stpč. 1812/1, jehož součástí je budova s čp. 2063, stavba
pro obchod, v katastrálním území Česká Třebová, za kupní cenu ve výši minimálně
200.000 Kč, společnosti BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., IČ 26814773, se sídlem Bezděkov
514, 560 02 Česká Třebová.
Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a kolek na návrh na vklad
do katastru nemovitostí, uhradí kupující.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 175
Rada města ruší své usnesení č. 1176 ze dne 18.11.2019 ve znění:
„Rada města, jako vlastník sousedního pozemku ppč. 3383/44, souhlasí s přístavbou k čp. 1536
Litomyšlská na pozemcích stpč. 1571 a stpč. 384/1, vše v katastrálním území Česká Třebová,
dle žádosti M. V. ze dne 30.10.2019.“
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 176
Rada města souhlasí se stavbou: „Přístavba k č.p. 1536 Litomyšlská“ na pozemcích
stpč. 1571 a stpč. 384/1, vše v katastrálním území Česká Třebová, které sousedí s
pozemkem města Česká Třebová ppč. 3383/44, v katastrálním území Česká Třebová, dle
žádosti M. V. ze dne 26.01.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 177
Rada města souhlasí s přesahem květináčů (balkonů) stavby: „Přístavba k č.p. 1536
Litomyšlská“, 50 cm nad pozemek města Česká Třebová ppč. 3383/4, v katastrálním
území Česká Třebová, ve výšce 3 m a 6,3 m od země, dle projektové dokumentace
Ing. arch. L. K., č. zakázky 14_19, č. výkresu D1.1.13, na základě žádosti M. V. ze dne
26.01.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 178
Rada města bere na vědomí Oznámení OE-12-2003061 o umístění el. zařízení rozvodu
elektřiny v rámci stavby „Česká Třebová, oprava TS UO_959“ na pozemku města Česká
Třebová ppč. 1785/2 v katastrálním území Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 179
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola
Česká Třebová, sestavenou k 31.12.2020. Rada města schvaluje rozdělení hospodářského
výsledku této organizace, dosaženého k 31.12.2020, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 180
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Česká
Třebová, Ústecká ulice, sestavenou k 31.12.2020. Rada města schvaluje rozdělení
hospodářského výsledku této organizace, dosaženého k 31.12.2020, dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 181
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Česká
Třebová, Nádražní ulice, sestavenou k 31.12.2020. Rada města schvaluje rozdělení
hospodářského výsledku této organizace, dosaženého k 31.12.2020, dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 182
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Česká
Třebová, Habrmanova ulice, sestavenou k 31.12.2020.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 183
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Sociální služby Česká
Třebová, sestavenou k 31.12.2020. Rada města schvaluje rozdělení hospodářského
výsledku této organizace, dosaženého k 31.12.2020, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
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č. 184
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Česká
Třebová, Vinohrady, sestavenou k 31.12.2020. Rada města schvaluje rozdělení
hospodářského výsledku této organizace, dosaženého k 31.12.2020, dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 185
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Česká
Třebová, U Stadionu, sestavenou k 31.12.2020. Rada města schvaluje rozdělení
hospodářského výsledku této organizace, dosaženého k 31.12.2020, dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 186
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Česká
Třebová, U Koupaliště, sestavenou k 31.12.2020. Rada města schvaluje rozdělení
hospodářského výsledku této organizace, dosaženého k 31.12.2020, dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 187
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Česká
Třebová, Habrmanova, sestavenou k 31.12.2020.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 188
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městské muzeum Česká
Třebová, sestavenou k 31.12.2020. Rada města schvaluje rozdělení hospodářského
výsledku této organizace, dosaženého k 31.12.2020, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 189
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Česká
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Třebová, sestavenou k 31.12.2020. Rada města schvaluje rozdělení hospodářského
výsledku této organizace, dosaženého k 31.12.2020, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 190
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Kulturní centrum Česká
Třebová, sestavenou k 31.12.2020. Rada města schvaluje rozdělení hospodářského
výsledku této organizace, dosaženého k 31.12.2020, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 191
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže
Kamarád, Česká Třebová, sestavenou k 31.12.2020. Rada města schvaluje rozdělení
hospodářského výsledku této organizace, dosaženého k 31.12.2020, dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 192
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Na Slunečné z pozemku
ppč. 744/5 v k.ú. Česká Třebová (dle předložené situace) podle žádosti, kterou podal
Ing. O. D.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 193
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 Komunitnímu centrum Petrklíč pro vozidlo RZ 6E2 8205
a 4AU 0184, a to pro zónu č. 20 „ Nové náměstí, za domem čp. 1744- 1748“ vymezenou v
příloze č. 1 a č. 2 Nařízení rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních
komunikacích.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 194
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 Vodárenské společnosti Česká Třebová s.r.o. pro vozidlo
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RZ 6E2 8351, 4E0 8039 a 5E3 0421, 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. 195
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 neschvaluje bezplatné
vydání roční parkovací karty pro vozidlo RZ 1E8 34-29, a to na oblast č. 1, ulice Sadová
vymezenou v příloze č. 1 a č. 2 Nařízení rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních
komunikacích.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 196
Rada města schvaluje text vyjádření k petici evidované pod číslem jednacím MUCT/32
701/2021/KAT/VPA/PET/1 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá. Mgr. Peterková
č. 197
Rada města schvaluje Statut ceny Českotřebovský Ámos v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Holý
č. 198
Rada města Česká Třebová schvaluje vyplacení 1.000 Kč P. P. z důvodu dle přiloženého
návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 199
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 „Restaurování schodišťových stupňů a dlažby přístupové cesty
do kaple Panny Marie Pomocné Na Horách“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem
BcA. Alešem Košvancem, restaurátorem, Jiráskova 285, 538 54 Luže, IČ 739 75 800, za
nejvýše přípustnou cenu ve výši 332.350,- Kč včetně DPH, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 200
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 k podání
nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „VZT ve školní jídelně ZŠ
Habrmanova, Česká Třebová“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 201
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 „VZT ve
školní jídelně ZŠ Habrmanova, Česká Třebová“, ve složení:
člen: p. Petr Gregar
náhradník: p. Martin Mašek
p. Martin Klejch
p. Aleš Kobulej
Ing. Petr Skopal
Ing. Miloslav Cink
Ing. Miloš Novák / AT
Ing. Petr Schwarzbach / AI
Mgr. Tomáš Starý
pí. Markéta Dostálová
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 202
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 kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 10.03.2021, zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Odstranění stavby č.p. 800 a 801, Česká Třebová“ a
uzavření smluvního vztahu s dodavatelem p. Davidem Skalickým, U Podhorky 617,
560 02 Česká Třebová, IČ 684 73 630, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 471.900,- Kč
včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 203
Rada města neschvaluje na základě žádosti zhotovitele HDT impex s.r.o., Botanická 3,
362 63 Dalovice, IČ 252 36 431 ze dne 15.02.2021 prodloužení termínu pro odstranění
reklamačních vad stavby „Veřejné osvětlení Svinná“ do 15.03.2021, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 15. března 2021
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