Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 29. března 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 204
Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku z účetní evidence Základní školy
Česká Třebová, Nádražní ulice, IČ 70882452, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 205
Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku z účetní evidence Mateřské školy
Česká Třebová, U Stadionu, IČ 70982341, a dále souhlasí s převodem tohoto majetku na
jiný subjekt na základě kupní smlouvy, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 206
Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku z účetní evidence Domu dětí a
mládeže Kamarád, Česká Třebová, IČ 72085363, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 207
Rada města schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z účetní evidence
Domu dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová, IČ 72085363, a dále souhlasí s
převodem tohoto majetku na jiný subjekt na základě kupní smlouvy dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 208
Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku z účetní evidence Mateřské školy
Česká Třebová, U Koupaliště, IČ 70982325, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 209
Rada města schvaluje vyřazení drobného a dlouhodobého hmotného majetku z účetní
evidence Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice, IČ 70882380, dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 210
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Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku z účetní evidence Mateřské školy
Česká
Třebová, Vinohrady, IČ 70982295, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 211
Rada města zrušuje své usnesení č. 1086 ze dne 14.12.2020:
Citace usnesení:
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. 212
Rada města souhlasí se zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy, jejíž
činnost vykonává právnická osoba Mateřská škola a Základní škola Na rovině v
Chrudimi, IČ 03153266, se sídlem Na rozhledně 766, Chrudim IV, 537 01 Chrudim ze
125 žáků na 140 žáků a dále souhlasí se zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků v
oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola ze 125 žáků na 140 žáků, s účinností od
01.09.2021.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 213
Rada města souhlasí s doplněním nového místa poskytovaného vzdělávání právnické
osoby Mateřská škola a Základní škola Na rovině v Chrudimi, IČ 03153266, se sídlem
Na rozhledně 766, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, na adrese Lhotka 98, 560 02 Česká
Třebová, s účinností od 1.9.2021.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 214
Rada města bere na vědomí předloženou Inspekční zprávu České školní inspekce z
inspekční činnosti, která proběhla v Mateřské škole Česká Třebová, Habrmanova ve
dnech od 25. do 27. ledna 2021.
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Zodpovídá: Ing. Hudečeková

č. 215
Rada města schvaluje Pravidla ke stanovení výše příplatku za vedení, osobních
příplatků a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Česká
Třebová s účinností od 01.04.2021 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 216
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a Nadačním fondem Jana Pernera, IČ 48159034, se sídlem
Studentská 95, Polabiny, 530 09 Pardubice, zastoupeným panem prof. Ing. Milanem
Lánským, DrSc., předsedou, jako příjemcem, za účelem podpory činnosti Nadačního
fondu, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 217
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace v
celkové výši 132 477 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 jednoty, jako příjemcem, za účelem opravy, údržby a
modernizace sportovního zařízení, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 218
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 47 500 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 údržby a provozu areálu a rekonstrukce
klubovny, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková

3

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 29. března 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 219
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
59 500 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a TK Česká Třebová, z.s., IČ 26575311, se sídlem Husova 22,
Parník,
560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Jaroslavem Rybkou, prezidentem klubu,
jako příjemcem, za účelem údržby a modernizace zařízení venkovních kurtů a šaten, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 220
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
94 720 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Třebová, IČ 44470215, se
sídlem
Na Skále 573, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem Ing. Michalem Kadlecem,
starostou jednoty a paní Lenkou Strouhalovou, jednatelkou jednoty, jako příjemcem, za
účelem opravy, úpravy odvětrání herny stolního tenisu, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 221
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
210 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a FK Česká Třebová s.r.o., IČ 62062174, se sídlem Pod Jelenicí
597, Parník, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Jaroslavem Sejkorou,
jednatelem, jako příjemcem, za účelem údržby travnatého fotbalového hřiště, v textu dle
předloženého návrhu. Dotace se poskytuje jako podpora malého rozsahu, v režimu de
minimis.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 222
Rada města neschvaluje poskytnutí finanční dotace spolku JUDO Česká Třebová z.s.,
IČ 22872205, se sídlem Kateřinská 2143, 560 02 Česká Třebová, za účelem zakoupení
softwaru a webového řízení klubu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 223
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Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 39 312 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a spolkem
JUDO Česká Třebová z.s., IČ 22872205, se sídlem Kateřinská 2143, 560 02 Česká
Třebová, zastoupeným panem Martinem Štusákem, předsedou spolku, jako příjemcem,
za účelem zakoupení Programu Rinoset – variabilní systém žíněnek, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 224
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
66 080 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Třebová II, IČ 75158248, se
sídlem Komenského 781, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem Lubomírem
Vašinou, starostou jednoty a panem Ing. Martinem Knížkem, jednatelem jednoty, jako
příjemcem, za účelem dovybavení v oblasti regenerace, posilování, přípravné prvky k
tréninku a hře, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 225
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
86 223 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Třebová II, IČ 75158248, se
sídlem Komenského 781, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem Lubomírem
Vašinou, starostou jednoty a panem Ing. Martinem Knížkem, jednatelem jednoty, jako
příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům
mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 226
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
208 723 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Třebová, IČ 44470215, se
sídlem Na Skále 573, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem Ing. Michalem
Kadlecem, starostou jednoty a paní Lenkou Strouhalovou, jednatelkou jednoty, jako
příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům
mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 227
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
538 668 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 jednoty, jako příjemcem, za účelem podpory sportovní
činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 228
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
107 944 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a spolkem JUDO Česká Třebová z.s., IČ 22872205, se sídlem
Kateřinská 2143, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Martinem Štusákem,
předsedou spolku, jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na
odměny trenérům mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 229
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
136 346 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a TK Česká Třebová, z.s., IČ 26575311, se sídlem Husova 22,
Parník, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Jaroslavem Rybkou, prezidentem
klubu, jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny
trenérům mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 230
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
206 040 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a FK Česká Třebová, z.s., IČ 15030679, se sídlem Pod Jelenicí 597,
560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Michalem Kubáskem, předsedou, jako
příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům
mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 231
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 4 715 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Školním
sportovním klubem Česká Třebová, z. s., IČ 26998904, se sídlem Tyršovo náměstí 970,
560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Mgr. Petrem Dosedělem, předsedou spolku,
jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům
mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 232
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
88 326 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a SPORTOVNÍM KLUBEM BASKETBALU při VOŠ a SŠT
ČESKÁ TŘEBOVÁ, z. s., IČ 27003116, se sídlem Habrmanova 1540, 560 02 Česká
Třebová, zastoupeným panem Vlastimilem Rybkou, předsedou spolku, jako příjemcem,
za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce
2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 233
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 28 147 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 sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům
mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 234
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
124 050 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a Atletickým klubem ISCAREX Česká Třebová, z.s., IČ 49317784,
se sídlem Kozlovská 847, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Ing. Alešem
Stránským, předsedou klubu, jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti
mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 235
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 2 460 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Sportovním
klubem Geodézie Česká Třebová, z.s., IČ 27015475, se sídlem Palackého 297, Parník,
560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Ing. Jiřím Kadlecem, předsedou klubu,
jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům
mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 236
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
66 593 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a Horolezeckým klubem Česká Třebová, z. s., IČ 22752226, se
sídlem Lidická 678, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Václavem Kovářem,
předsedou klubu, jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na
odměny trenérům mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 237
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
183 356 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 pobočného spolku, jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti
mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 238
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 14 053 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 sportovní činnosti mládeže a na
odměny trenérům mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 239
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Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 20 977 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a spolkem
SKI TEAM Česká Třebová, z.s., IČ 05077796, se sídlem Grégrova 78, Parník, 560 02
Česká Třebová, zastoupeným panem Oldřichem Dostálem, předsedou spolku, jako
příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům
mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 240
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 43 354 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 spolku, jako
příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům
mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 241
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
338 086 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a spolkem Sportovní taneční klub Česká Třebová, z. s., IČ
06559425, se sídlem Klácelova 9, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Šárkou
Prossovou, předsedkyní, jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže
a na odměny trenérům mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 242
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
116 350 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
jako poskytovatelem a Spolkem DSC GYM, IČ 22768157, se sídlem náměstí Jana
Pernera 584, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Lukášem Jandou, předsedou,
jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům
mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 243
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Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10 515 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Českým
kynologickým svazem ZKO Česká Třebová Podhorka - 143, IČ 49317148, se sídlem
Na Podhorce 467/II, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Mgr. Hanou Petrovou,
předsedkyní, jako příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na
odměny trenérům mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 244
Rada města Česká Třebová souhlasí s předloženým návrhem a schvaluje vyřazení
nepotřebného majetku z inventarizace Sociálních služeb Česká Třebová, Bezděkov 918,
IČ 70933341, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 245
Rada města schvaluje přijetí finančního daru – ve výši 10.000,- Kč Sociálními službami
Česká Třebová, IČ: 70933341, Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová na podporu
činnosti Týdenního stacionáře Sociálních služeb Česká Třebová, a to od Města Luže,
zastoupeného Bc. Veronikou Pešinovou, MBA, starostkou, IČ: 00270440, náměstí Plk.
Josefa Koukala 1, 538 54 Luže, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 246
Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku, kontejneru na tříděný odpad,
inventární číslo: 81 K, z inventurních seznamů majetku města, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 247
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 1+3 v čp. 1110
v ulici Na Trubech v České Třebové s panem M. J. a s paní V. J. na dobu určitou na 6
měsíců, od 01.04.2021 do 30.09.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 248
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Rada města schvaluje ve věci využití budovy – stavby obč. vyb. čp. 2176 (bývalé věže
rozhodčích Na Horách) v katastrálním území a obci Česká Třebová, zveřejnění výzvy
dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 249
Rada města schvaluje ve věci využití budovy bez čp/če na stpč. 3735 - kramářské boudy
Na Horách v katastrálním území a obci Česká Třebová, zveřejnění výzvy dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 250
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Česká Třebová, ze dne 01.04.2017, přímé zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na službu „Zabezpečení úklidu sportovního areálu u gymnázia a ZŠ
Habrmanova
ulice v České Třebové na rok 2021“ s Bohumilem Kyselo, IČ 61206989, místo podnikání
Trávník 1981, Česká Třebová, za nejvýše přípustnou cenu 30.000 Kč, v textu dle
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 251
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IZ-12-2001801/VB/1 Česká Třebová, U Koupaliště – knn, na
pozemcích ppč. 2908/1, ppč. 2908/3, ppč. 2899/6, ppč. 3435/5 a ppč. 2908/2, ve vlastnictví
města Česká Třebová, 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. 252
Rada města schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu pozemku ppč. 775/1 a
části pozemku ppč. 3505 v katastrálním území a obci Česká Třebová, uzavřené mezi
městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a L. K. ke dni 30.09.2021, za podmínky
řádného vyklizení a předání předmětu nájmu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka

11

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 29. března 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 253
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě ke stavbě „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Hýblova,
Podbranská a Lidická v České Třebové“ na pozemku ppč. 552/1 v katastrálním území a
obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako oprávněným a manžely M. a
Bc. A. M. jako povinným, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 254
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 9900102805 o zřízení věcného břemene na
pozemku ve vlastnictví města Česká Třebová ppč. 3791/1 v katastrálním území a obci
Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene,
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 a M. P. jako investorem, v textu dle
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 255
Rada města schvaluje pacht pozemku ppč. 2089 o výměře 16096 m2 v katastrálním
území Skuhrov u České Třebové, od 01.04.2021, 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, mezi městem Česká Třebová, jako
propachtovatelem a společností AVENA, spol. s r.o., IČO 492 87 354, se sídlem 561 17
Dlouhá Třebová, Panský kopec 1, jako pachtýřem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 256
Rada města schvaluje vyjádření k nabídce doc. Ing. A. R., CSc. ze dne 15.02.2021 v textu
dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 257
Rada města bere na vědomí návrh rozhodnutí o částečném prominutí místního poplatku
za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 258
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Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného dle smlouvy o pronájmu pozemku
ppč. 183/5, v katastrálním území Česká Třebová, uzavřené dne 22.07.2003, mezi městem
Česká Třebová, jako pronajímatelem, a Martinem Halvou, IČ 15004601, se sídlem
Na Špici 298, 561 17 Dlouhá Třebová, jako nájemcem, za rok 2021 ve výši 50 %, tj. v
částce 1.312,5 Kč, z důvodu přijetí mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií
koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 259
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného dle na sebe navazujících smluv o
pronájmu pozemku ppč. 372, v katastrálním území Česká Třebová, uzavřených dne
23.03.2016 a dne 01.03.2021, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a D. H.
jako nájemcem, za rok 2021 ve výši 50 %, tj. v částce 2.850 Kč, z důvodu přijetí
mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 260
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného dle smlouvy o pronájmu pozemku
ppč. 3356/1, v katastrálním území Česká Třebová, uzavřené dne 20.05.1999 mezi
městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a Josefem Jandou, IČ 72782536, se
sídlem Luková 200, 563 01 Lanškroun, jako nájemcem, za rok 2021 ve výši 50 %, tj. v
částce 1.000 Kč, z důvodu přijetí mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií
koronaviru
SARS
CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 261
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného dle smlouvy o pronájmu pozemku
ppč. 753/16, v katastrálním území Parník, uzavřené dne 28.06.2010, mezi městem Česká
Třebová, jako pronajímatelem, a Davidem Skalický IČ 68473630, se sídlem U Podhorky
617, 560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, za rok 2021 ve výši 50 %, tj. v částce 803,75
Kč, z důvodu přijetí mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru SARS
CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 262
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Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného dle smlouvy o pronájmu pozemku
ppč. 3376/2, v katastrálním území Česká Třebová, uzavřené dne 21.04.1999, mezi
městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a Karlem Sukem, IČ 11147113, se sídlem
Klácelova 644, 560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, za rok 2021 ve výši 50 %, tj. v
částce 1.200 Kč, z důvodu přijetí mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií
koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 263
Rada města schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o pronájmu části pozemku
ppč. 55/55 o výměře 30 m2, v katastrálním území a obci Česká Třebová, ze dne
20.04.2018, uzavřené mezi Městem Česká Třebová jako pronajímatelem a Janem
Špačkem,
IČO 86953729, Františka Hrubína 743/5, Svitavy jako nájemcem, jehož obsahem bude s
účinností od 01.04.2021 prodloužení nájmu do 31.03.2026.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 264
Rada města souhlasí se změnou v užívání stavby, která spočívá v prodloužení doby
trvání
stavby „Prodejní stánek ovoce a zeleniny Česká Třebová, Křib“ do 31.03.2026, na
pozemku města ppč. 55/55 v katastrálním území a obci Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 265
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného dle smlouvy o nájmu nebytových
prostor v objektu čp. 397 na ulici Nádražní v České Třebové ze dne 09.07.1997, ve znění
dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a
Janem Šindlerem, IČ 66281393 se sídlem Lhotka 201, 560 02 Česká Třebová, jako
nájemcem, za 3. čtvrtletí roku 2020 ve výši 50 %, tj. v částce 10.875 Kč, z důvodu přijetí
mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 266
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného dle smlouvy o nájmu nebytových
prostor v prvním nadzemním podlaží čp. 205 na ulici Ústecká v České Třebové, ze dne
19.04.2016, uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a Ivanou
Valentovou, IČ 05661323, se sídlem U Stadionu 572, 560 02 Česká Třebová, jako
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nájemcem, za 3. čtvrtletí roku 2020 ve výši 50 %, tj. v částce 2.914,5 Kč, z důvodu přijetí
mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 267
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného dle smlouvy o nájmu nebytových
prostor v prvním nadzemním podlaží objektu čp. 80 v ulici Klácelova v České Třebové,
ze dne 27.11.2017, uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a
společností Staffbar s.r.o., IČ 06078303, se sídlem Klácelova 80, 560 02 Česká Třebová,
jako nájemcem, za 3. čtvrtletí roku 2020 ve výši 50 %, tj. v částce 5.762,5 Kč, z důvodu
přijetí mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 268
Rada města souhlasí se stavbou SO 01 v rámci stavby „Výstavba zázemí v areálu
Peklák“ na pozemku města Česká Třebová ppč. 730/1, v katastrálním území Parník, dle
žádosti společnosti Eko Bi s.r.o., IČ 64827500, se sídlem Semanínská 2050, 560 02 Česká
Třebová, ze dne 18.03.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 269
Rada města bere na vědomí žádost společnosti BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.,
IČ 26814773, se sídlem Bezděkov 514, 560 02 Česká Třebová, o souhlas se stavbou „SO
09.1 – Skladová hala“ na pozemku města Česká Třebová ppč. 3655/1, v katastrálním
území Česká Třebová, ze dne 11.03.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 270
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku
ppč. 493/3, v katastrálním území a obci Česká Třebová, o výměře 38 m2 (dle zákresu), za
cenu 300 Kč/m2, tj. celkem za 11.400 Kč. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na
vyhotovení geometrického plánu a náklady na kolek na vklad do katastru nemovitostí
uhradí nabyvatel.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 271
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 128,
v katastrálním území Česká Třebová, o výměře 165 m2, za cenu min. 600 Kč/m2, tj.
celkem za cenu min. 99.000 Kč.
Náklady spojené s převodem, tj. náklady na kolek na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí, uhradí kupující.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 272
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.,
IČ 25940392, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, za 4. 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. 273
Rada města schvaluje odklad splatnosti nájemného, hrazeného 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., IČ 25940392, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, za
I. čtvrtletí roku 2021 do 30.09. 2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 274
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.,
IČ 25940392, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, za 2. čtvrtletí
2020 ve výši 20 %, tj. v částce 19.200 Kč, z důvodu přijetí mimořádných opatření v
souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 275
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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.,
IČ 25940392, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, za 20 dnů
měsíce března 2020 v částce 20.645 Kč, z důvodu přijetí mimořádných opatření v
souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 276
Rada města schvaluje zajištění opravy pavlačí a venkovních schodišť v čp. 1400 na
Masarykově ulici společností TEZA, s.r.o., IČ 62061739, se sídlem F.V.Krejčího 405, 560
02 Česká Třebová v rámci mandátní smlouvy, uzavřené na obstarávání správy
nemovitostí mezi městem a společností dne 22.12.1997. Oprava bude provedena podle
projektové dokumentace „Oprava pavlačí a venkovních schodišť k nim Masarykova
1400, Česká Třebová, vše mezi dvěma schodišti s výtahy“, kterou zpracovala Projekce
DAN-Lidická 22, 787 01 Šumperk v lednu 2021 pod číslem zakázky 1-2021. Rada města
dále pověřuje společnost TEZA, s.r.o. zastupováním města ve stavebním řízení na výše
schválenou stavební akci.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 277
Rada města schvaluje změnu Přílohy č. 10 Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných
služeb v České Třebové ze dne 01.01.1998, v textu dle předloženého návrhu, s účinností
od 01.04.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 278
Rada města schvaluje vyrozumění k žádosti pana P. Š. ze dne 27.11.2020 v textu dle
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 279
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení:
1.
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků:
stpč. 3505, jehož součástí je budova čp. 1983, objekt k bydlení, za cenu 16.248.771 Kč,
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stpč. 3506, jehož součástí je budova čp. 1982, objekt k bydlení, za cenu 15.203.470 Kč,
stpč. 3507, jehož součástí je budova čp. 1981, objekt k bydlení, za cenu 15.311.083 Kč,
stpč. 3508, jehož součástí je budova čp. 1980, objekt k bydlení, za cenu 14.723.112 Kč,
stpč. 3509, jehož součástí je budova čp. 1979, objekt k bydlení, za cenu 16.069.332 Kč,
vše v obci a katastrálním území Česká Třebová.
Poznámka: Výše dané ceny jsou napočítány na slevu 35 %.
Zastupitelstvo města dále schvaluje tyto podstatné podmínky prodeje:
a) Při výběru nabyvatele bude upřednostněna právnická osoba tvořená výlučně
stávajícími nájemníky, která odkoupí všechny nabízené nemovitosti.
b) Kupní cena bude splacena na účet města do 15.12.2021. Převod nemovitostí bude
uskutečněn po úplném zaplacení kupní ceny.
c) Žádost o převod bude podána nejpozději do 30.10.2021.
2.
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že kupní cena je nižší než cena v místě a čase
obvyklá.
3.
Zastupitelstvo města schvaluje zdůvodnění snížení kupní ceny přihlédnutím k
následujícím skutečnostem:
a) Jedná o prodej bytů obsazených, ve velkém množství a krátkém čase.
b) Založení právnické osoby nájemníků výrazně snižuje administrativní náklady na
straně města. Městu rovněž nevzniknou náklady na odměnu zprostředkovatele.
c) Probíhající pandemii
(Vše celkem 30 %).
d) Požadavek na uhrazení kupní ceny do 15.12.2021 (5 %).
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 280
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej 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 kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 281
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Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1. 4. 2017, č. XII., odst. 1) přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávku „Implementace Scarabeus“ a uzavření smluvního
vztahu s dodavatelem INIT technology s.r.o., Sehradice 129, 763 23, IČ 044 23 101, v
textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 282
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o servisní a technické podpoře
mezi Městem Česká Třebová a společností INIT technology s.r.o., Sehradice 129, 763 23,
IČ 044 23 101, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 283
Rada města schvaluje uzavření Licenční smlouvy mezi Městem Česká Třebová a
společností Reservatic s.r.o., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava,
IČ 017 98 715, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 284
Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku z majetku Města Česká Třebová, dle
přílohy, na základě doporučení inventarizační komise ze dne 17.2.2021.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 285
Rada města Česká Třebová schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného
majetku z účetní evidence Městského úřadu Česká Třebová podle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 286
Rada města promíjí smluvní pokutu ve výši 2.700 Kč vyplývající ze „Smlouvy o
spolupráci při vydání Ročenky Českotřebovsko“ uzavřené dne 13.12.2019, a to na
základě žádosti Mgr. K. K. evidované pod č.j. MUCT/4666/2021/KAT/VPA/495.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
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č. 287
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 rozeslání výzvy a zadávacích
podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Propagační a
dárkové předměty města Česká Třebová“ v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 288
Rada města navrhuje program jednání Zastupitelstva města Česká Třebová, které se
uskuteční v pondělí 19. dubna 2021 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
č. 289
Rada města Česká
Českotřebovského

Třebová

schvaluje

udělení

výjimky

z

ceníku

inzerce

zpravodaje pro květnové, červnové a červencové vydání v roce 2021 v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Holý
č. 290
Rada města Česká Třebová bere na vědomí předloženou zprávu „Vyhodnocení
účinnosti kontrolního systému Města Česká Třebová za rok 2020“.
Zodpovídá: Ing. Klímová
č. 291
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu (rozšíření) na místní komunikaci ul. U Stadionu
z pozemku ppč. 747/12 v k.ú. Parník (dle předložené situace) podle žádosti, kterou
podala společnost OPTIMA spol. s r.o., sídlem Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 292
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Grégrova z pozemku
ppč. 173/1 v k.ú. Parník (dle předložené situace) podle žádosti, kterou podala společnost
JDS projekt, s.r.o., sídlem Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
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Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 293
Rada města schvaluje žádost o poskytnutí individuální dotace a uzavření smluvního
vztahu mezi Městem Česká Třebová, Staré nám. 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002
78 653, jako poskytovatelem a Římskokatolickou farností – děkanstvím Česká Třebová,
Klácelova 1, Česká Třebová 560 02, IČ 444 691 44, jako příjemcem ve výši 20.000, - Kč
na opravu fasády sakristie kostela sv. Jakuba Většího, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 294
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 stavební práce „Parkování elektrovozíků,
Masarykova
čp. 1400, Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem TEZA, s.r.o., F.
V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová, IČ 620 61 739, za nejvýše přípustnou cenu ve
výši 1.755.006,03 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 295
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Podlaha v přístřešku na lodě Farská 113, Česká Třebová“ a
uzavření smluvního vztahu s dodavatelem p. Alešem Páchou, U Dvora 477, 560 02 Česká
Třebová, IČ 111 25 225, za cenu ve výši 148.830, - Kč včetně DPH, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 296
Rada města schvaluje v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Zprávou o hodnocení nabídek ze dne
22.03.2021 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Půdní vestavba DDM
Kamarád, Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem KOZELSTAVBY s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8, IČ 048 64 662, za celkovou cenu ve
výši 10.474.408,02 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 297
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 pro
uchazeče k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Kompostárna Třebovice“, zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 298
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
„Kompostárna Třebovice“, ve složení:
člen: p. Petr Havlena
náhradník: p. Miroslav Seďa
p. Martin Klejch
p. Stanislav Dufek
p. Aleš Kobulej
Ing. Petr Skopal
p. Martin Mašek
p. Petr Gregar
p. Z. Řehák
p. Josef Halbrštát
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 299
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 22.03.2021 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávky a služby „Českotřebovský zpravodaj – tisk a distribuce
novin“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem SAMAB PRESS GROUP, a.s.,
Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, IČ 255 24 291, za nabídkovou cenu ve výši 883.938,- Kč
včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu. Uzavřením smluvního vztahu je pověřena
Městská knihovna Česká Třebová, IČ 709 57 177.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 300
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 „Rekonstrukce VO v ulicích Slovanská, Brožíkova, Dvořákova a V Lukách v
České Třebové“, v textu dle předloženého návrhu.
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Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 301
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 hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce VO v ulicích
Slovanská, Brožíkova, Dvořákova a V Lukách v České Třebové“, ve složení:
člen: p. Stanislav Dufek
náhradník: p. Petr Baláž
Ing. Petr Skopal
p. Aleš Kobulej
pí. Žaneta Leníčková
p. Martin Klejch
p. Miroslav Seďa
Ing. Miloslav Cink
p. Tomáš Pirkl
p. Ladislav Vraspír
Zodpovídá: Ing. Švercl

č. 302
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 „Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká Třebová, Základová deska pod
kontejnery“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 303
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 hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rozšíření kapacity MŠ U
Koupaliště Česká Třebová, Základová deska pod kontejnery“, ve složení:
člen: Ing. Miloslav Cink
náhradník: p. Petr Havlena
p. Petr Gregar
p. Martin Klejch
p. Aleš Kobulej
p. Martin Mašek
Ing. Petr Skopal
p. Miroslav Seďa
pí. Irena Brunová
pí. Eva Škodová
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 304
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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 „Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká Třebová Modulový systém z
obytných kontejnerů“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 305
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 hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rozšíření kapacity MŠ U
Koupaliště Česká Třebová, Modulový systém z obytných kontejnerů“, ve složení:
člen: Ing. Miloslav Cink
náhradník: p. Petr Havlena
p. Petr Gregar
p. Martin Klejch
p. Aleš Kobulej
p. Martin Mašek
Ing. Petr Skopal
pí. Irena Brunová

p. Miroslav Seďa
pí. Eva Škodová
Zodpovídá: Ing. Švercl

č. 306
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 Sboru Církve adventistů sedmého dne Česká Třebová pro
vozidlo RZ 6E5 4659, 5E3 6293, 6E2 9720, 7AR 0930, 1E2 1596, 3E9 9341, 3E6 4388, a to
pro zónu č. 17 „Smetanova ulice“ vymezenou v příloze č. 1 a č. 2 Nařízení rady města
č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 307
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
RZ 6E6 0058, 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
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Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 29. března 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 308
Rada města neschvaluje udělení výjimky z čl. 5 písm. a) ceníku pro stání silničních
motorových vozidel dle nařízení rady města č.1/2020 o placeném stání na místních
komunikacích a zároveň nesouhlasí s vydáním roční parkovací karty pro žadatele T. H.,
a to na oblast č. 6, ulice Vinohradská vymezenou v příloze č. 1 a č. 2 Nařízení rady města
č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 309
Rada města neschvaluje udělení výjimky z čl. 5 písm. a) ceníku pro stání silničních
motorových vozidel dle nařízení rady města č.1/2020 o placeném stání na místních
komunikacích a zároveň nesouhlasí s vydáním roční parkovací karty pro žadatelku D.
Š., a to na oblast č. 3, ulice Felixova vymezenou v příloze č. 1 a
č. 2 Nařízení rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích.
Zodpovídá: Ing. Hájek
Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města
V České Třebové dne 29. března 2021
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