Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 12. dubna 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 310
Rada města schvaluje udělení ocenění „Českotřebovský Ámos 2020“ dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 311
V souladu s §1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, rada města jmenuje členy
konkursní komise na místo ředitele/ky Mateřské školy Česká Třebová, U Koupaliště
následovně:
předseda komise: Mgr. Magdaléna Peterková – člen určený zřizovatelem.
členové komise: Mgr. Karel Honl – člen určený zřizovatelem,
Mgr. Marie Švadlenová – člen určený Krajským úřadem Pardubického kraje,
Mgr. Petra Holánková – člen určený Českou školní inspekcí,
Mgr. Kristina Popelářová, DiS. – člen určený Českou školní inspekcí,
Mgr. Jitka Selingerová – člen určený Českou školní inspekcí,
paní Hana Lustyková – pedagogický pracovník Mateřské školy Česká, U Koupaliště.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 312
Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Mateřskou školou, Česká Třebová,
U Stadionu, IČ 70982341, se sídlem U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová, jako
prodávajícím a Dětskou skupinou II Litomyšl, z.s, IČ 06325653, se sídlem Trstěnická 861,
570 01 Litomyšl, jako kupujícím, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 313
Rada města souhlasí s podáním žádosti Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice o
zapojení do projektu Šablony III z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
na základě Výzvy č. 02_20_080 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 314
Rada města schvaluje v souladu s Pravidly ke stanovení výše příplatků za vedení,
osobních příplatků a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem
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Česká Třebová platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem
Česká Třebová s účinností od 01.04.2021 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 315
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 17 000 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 příjemcem, za účelem podpory činnosti organizace v roce 2021, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 316
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 15 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Českým
rybářským svazem, z. s., místní organizace Česká Třebová, IČ 13586238, se sídlem
U Rybníčka č.ev. 845, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Mgr. Michalem
Šindelářem, předsedou a panem Jiřím Kovářem, jednatelem, jako příjemcem, za účelem
podpory činnosti organizace v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 317
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 15 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a organizací
ZO ČSOP Zelené Vendolí, IČ 70920907, se sídlem č.p. 42, 569 14 Vendolí, zastoupenou
panem Josefem Zeleným, předsedou, jako příjemcem, za účelem podpory činnosti
organizace v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 318
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 11 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a organizací
ZO ČSOP Zlatá studánka, IČ 71188169, se sídlem Matyášova 937, 560 02 Česká Třebová,
zastoupenou paní Mgr. Pavlínou Vomáčkovou, předsedkyní, jako příjemcem, za účelem
podpory činnosti organizace v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 319
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit udělení ocenění „Cena města Česká
Třebová KOHOUT 2020“ dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 320
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně včetně následného vyměření penále Nadačnímu fondu S námi je tu lépe!
a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finanční dotace
č.j. MUCT/20956/2020/SOC/GIB/SMLD/2 mezi Městem Česká Třebová jako
poskytovatelem a Nadačním fondem S námi je tu lépe!, Čs. Armády 1076, 562 18 Ústí nad
Orlicí. IČ: 01558501 jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 321
Rada města schvaluje zvýšení osobního příplatku a zvýšení příplatku za vedení ředitelky
sociálních služeb Česká Třebová paní JUDr. Magdalény Peterkové, Ph.D., a to v souladu
ustanovením § 131 odst. 2 a § 124 zák. č. 262/2006 Sb., ZP, ve znění pozdějších předpisů
od 01.04.2021.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 322
Rada města schvaluje záměr pronájmu stavby bez čp/če – garáže, která je součástí
pozemku stpč. 2508, v katastrálním území a obci Česká Třebová za 12.000,- Kč/rok na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, od 01.07.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 323
Rada města souhlasí se stavbou „ČESKÁ TŘEBOVÁ – OBNOVA VODOVODNÍHO
ŘADU – SILNICE I/14 – UL. RIEGEROVA I. – ÚSEK UL. SMETANOVA – UL. NA
SPLAVĚ–K.Ú. ČESKÁ TŘEBOVÁ“ na pozemcích města Česká Třebová ppč. 3380/4,
ppč. 3380/5, ppč. 3380/6, ppč. 3380/8, ppč. 3380/18, ppč. 3382/2 a ppč. 3804, vše
katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti společnosti M Projekt CZ s.r.o.,
IČ 03508544, se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, ze dne 23. 03.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 324
Rada města souhlasí se stavbou „IV-12-2022036 Č. Třebová, Pod Březinou, par. 581/17 –
knn“, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč.794/1 v
katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti Energomontáže
Votroubek s.r.o., se sídlem Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ze dne
16.03.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 325
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků nově
označených na základě geometrického plánu č. 4496-33/2021 jako ppč. 3437/35 o výměře
12 m2 a ppč. 3437/36 o výměře 26 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová,
z vlastnictví města Česká Třebová do vlastnictví Pardubického kraje, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 326
Rada města jako vlastník pozemků ppč. 359/2 a ppč. 356/1 neschvaluje vydání
sousedského souhlasu se stavbou „Bytový dům – novostavba na ppč. 359/5, 341, 1133/2,
359/1 a 340“ vše v obci a katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti TIPOS
projektová kancelář, s.r.o., se sídlem Husova 888, Ústí nad Orlicí, ze dne 22.03.2021, a to
do doby schválení nezbytné změny územního plánu města.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 327
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků ppč. 1873/42,
ppč. 1873/43, ppč. 1873/44, ppč. 1914/27, ppč. 1914/28, ppč. 1914/29 a ppč. 1914/30, vše v
katastrálním území Česká Třebová, o celkové výměře 3.423 m2 za cenu 172.000 Kč, dle
nabídky společnosti SOHORS s pol. s r.o., IČ 46683941, se sídlem Žár 70, okres České
Budějovice, 374 01, ze dne 19.03.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 328
Rada města schvaluje sdělení k nabídce v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 329
Rada města schvaluje sdělení k nabídce v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 330
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků ppč. 3674/19 a
ppč. 3674/20, vše v katastrálním území Česká Třebová, o celkové výměře 65 m2, dle
nabídky společnosti Šmídl s.r.o., IČ 26009030, se sídlem Čs. armády 991, 564 01 Žamberk
ze dne 18.02.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 331
Rada města souhlasí s uložením vodovodní a kanalizační přípojky pro stavební pozemky
v lokalitě Na Horách, do pozemků ve vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 3439/1,
ppč. 2841/2, ppč. 2785/25 a ppč. 2884/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle
žádosti M. V. ze dne 20.03.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 332
Rada města schvaluje vypovězení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ve 2. NP
objektu bývalé MŠ Podbranské ze dne 21.12.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.12.2019,
uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako půjčitelem, a Tělocvičnou jednotou Sokol
Česká Třebová II, IČ 75158248, se sídlem Komenského 781, 560 02 Česká Třebová, jako
vypůjčitelem, ke dni 31.05.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 333
Rada města schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží
objektu čp. 959 na ul. Podbranská na stpč. 1040/1, v katastrálním území Česká Třebová,
označených jako chodba, jednací a zasedací místnost, kancelář, sklad a archiv, chodba,
předsíň WC muži, pisoár, WC muži, předsíň WC ženy, WC ženy, úklid, o celkový výměře
104,8 m2, a spoluužívání přístupové chodby a schodiště, za účelem ochrany a obnovy
přírody, krajiny a životního prostředí, ekologické výchovy a podpory trvale udržitelného
života, organizaci ZO ČSOP Zlatá Studánka, IČ 71188169, se sídlem Matyášova 937,
560 02 Česká Třebová, od 01.07.2021, s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Vypůjčitel bude hradit
náklady na energie, údržbu a drobné opravy analogicky dle nařízení vlády č. 308/2015 Sb.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 334
Rada města schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží
objektu čp. 452 na ul. Slovanská na stpč. 193/2, v katastrálním území Česká Třebová,
označených jako učebna a sklad, o celkové výměře 62 m2, a spoluužívání přístupové haly
za účelem skladování sportovního materiálu a zajišťování administrativních činností
spojených s provozováním tělovýchovné, sportovní, kulturní a společenské činnosti
organizaci Tělocvičná jednota Sokol Česká Třebová II IČ 75158248, se sídlem
Komenského 781, 560 02 Česká Třebová, od 01.07.2021, s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Vypůjčitel bude hradit náklady na energie, údržbu a drobné opravy analogicky dle
nařízení vlády č. 308/2015 Sb.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 335
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v čp. 2089 na Semanínské
ulici v České Třebové s paní P. P. od 01.04.2021. Paní P. byt vyklidí a předá správci
městského bytového fondu, společnosti TEZA s. r. o. nejpozději do 15.04.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 336
Rada města bere na vědomí žádost paní K. H. ze dne 19.02.2021 o přidělení bytu č. 3 na
Novém náměstí v čp. 1741 v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 337
Rada města schvaluje, aby byl byt č. 3 o velikosti 1+0 na Novém náměstí v čp. 1741 v
České Třebové nabízen od počátku za podmínek platných pro II. kolo dražby.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 338
Rada města souhlasí s užitím veřejného prostranství, náměstí Jana Pernera v České
Třebové, pro účely putovní výstavy „Doprava Pardubického kraje“, v termínu od
01.05.2021 do 31.05.2021, dle žádosti společnosti Máša agency s.r.o. ze dne 17.02.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 339
Rada města schvaluje umisťování reklamních zařízení typu hypercube v souvislosti s
parlamentními volbami 2021 v prostoru terminálu na náměstí Jana Pernera se sazbou
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místního poplatku podle platné vyhlášky města ve výši 10 Kč/m2/den, a to od 23.08.2021
do 15.10.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 340
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 2458/3 o výměře 64 m2 v obci
a katastrálním území Česká Třebová, na dobu neurčitou od 01.06.2021, s výpovědní
lhůtou 6 měsíců, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, za účelem užívání stávajících staveb
garáží, vlastníkům garáží na této části pozemku.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 341
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 2458/3 o výměře cca 60 m 2 v
obci a katastrálním území Česká Třebová, na dobu neurčitou od 01.06.2021, s výpovědní
lhůtou 6 měsíců, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, za účelem užívání stávajících staveb,
vlastníkům těchto staveb na této části pozemku.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 342
Rada města souhlasí se stavbou „Realizace samoobslužné myčky na p.č. 706/4, p.č. st. 150
k.ú. Parník, Česká Třebová“ na stpč. 150 a ppč. 706/4, vše v katastrálním území Parník,
které sousedí s pozemky města Česká Třebová ppč. 707/1, ppč. 705/11 a ppč. 705/2, vše v
katastrálním území Parník, dle žádosti společnosti BKN spol. s r.o., IČ: 15028909, se
sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, ze dne 08.03.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 343
Rada města souhlasí s uložením kanalizační přípojky do pozemku města Česká Třebová
ppč. 707/1, v katastrálním území Parník (komunikace ul. Na Milíři), v rámci stavby
„Realizace samoobslužné myčky na p.č. 706/4, p.č. st. 150 k.ú. Parník, Česká Třebová“
dle žádosti společnosti BKN spol. s r.o., IČ: 15028909, se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01
Vysoké Mýto, ze dne 08.03.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 344
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení:
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1. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků:
stpč. 3505, jehož součástí je budova čp. 1983, objekt k bydlení, za cenu 16.248.771 Kč,
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.
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) Tato právnická osoba se v kupní smlouvě zaváže pro případ, že dojde k převodu bytu
(členského podílu) v době kratší než pět let od privatizace, že doplatí městu Česká Třebová
slevu na kupní ceně za konkrétní byt. Toto se neuplatní pro byty č. 1979/2, 1981/10 a
1982/4.
c) Kupní cena bude splacena na účet města do 15.12.2021. Převod nemovitostí bude
uskutečněn po úplném zaplacení kupní ceny.
d) Žádost o převod bude podána nejpozději do 30.10.2021.
2. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že navržená kupní cena za pozemky stpč. 3505,
3506, 3507, 3508 a 3509, jejichž součástí jsou domy čp. 1983, 1982, 1981, 1980 a 1979, v
celkové výši 77.555.768 Kč, je nižší než cena v místě a čase obvyklá stanovená znaleckým
posudkem na částku 113.355.215 Kč.
3. Zastupitelstvo města schvaluje zdůvodnění snížení kupní ceny za pozemky stpč. 3505,
3506, 3507, 3508 a 3509, jejichž součástí jsou domy čp. 1983, 1982, 1981, 1980 a 1979,
přihlédnutím k následujícím skutečnostem:
Privatizace sleduje tyto legitimní cíle: Naplnění předchozích privatizačních příslibů,
posílení rozpočtu města v roce 2021 a vytvoření rezervy finančních prostředků pro rozvoj
bydlení v České Třebové v nejbližších letech.
Kupní cena se oproti ceně obvyklé snižuje pro budoucího nabyvatele s přihlédnutím k
tomu, že se jedná o prodej bytů obsazených, ve velkém množství a krátkém čase a
vzhledem ke schváleným podstatným podmínkám prodeje je významně snížen prostor
pro spekulaci s převáděným majetkem a rovněž jsou oproti předchozím privatizačním
etapám významně sníženy administrativní náklady na straně města. V úvahu byla vzata i
probíhající pandemie s jejími mnohačetnými důsledky. Tyto důvody jsou vyjádřeny
částkou úhrnem 30.799.447 Kč. Požadavek na uhrazení kupní ceny do 15.12.2021 je
ohodnocen částkou 5.000.000 Kč.
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4. Zastupitelstvo města schvaluje, že část prostředků, získaných privatizací bytového
souboru čp. 1979 – 1983 na Trávníku v České Třebové, ve výši minimálně 25.000.000 Kč,
bude v budoucnu použita pro rozvoj bydlení ve městě Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 345
Rada města bere na vědomí návrh rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání
veřejného prostranství z důvodu mimořádné události.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 346
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o prodeji reklamní plochy na sociální vůz se
společností KOMPAKT spol. s r.o., se sídlem Jana Opletala 683, 290 01 Poděbrady,
IČ 495 51 027, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 347
Rada města schvaluje uzavření „Dodatku č. 6 ke Smlouvě o provozní podpoře
informačního systému Fenix č.51/VS/09“, uzavřené dne 27.2.2009 mezi Městem Česká
Třebová a společností Asseco Solutions, a.s. se sídlem Zelený pruh 1560/99, Praha 4,
140 02, IČ: 64949541, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 348
Rada města schvaluje jednací řád Rady města Česká Třebová v textu dle přiloženého
návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 349
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit jednací řád Zastupitelstva města
Česká Třebová v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 350
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
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vydání roční parkovací karty pro T. H., a to na oblasti vymezené v příloze č. 2 Nařízení
rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 351
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Na Milíři z pozemku
ppč. 706/4 v k.ú. Parník (dle předložené situace) podle žádosti, kterou podala společnost
BKN spol. s r.o., sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 352
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 p. J. H. jako příjemcem ve výši 40.000, - Kč na podporu obnovy
střechy nad malými chlévy uvedeného objektu – kulturní památky, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 353
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost o poskytnutí dotace a
uzavření smluvního vztahu mezi Městem Česká Třebová, Staré nám. 78, 560 02 Česká
Třebová, IČ 002 78 653, jako poskytovatelem a p. M. Č. jako příjemcem dotace ve výši
70.880,- Kč, poskytované v rámci dotačního Programu na podporu obnovy nemovitostí v
městské památkové zóně (MPZ) města Česká Třebová pro rok 2021, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 354
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prohlásit, že zajistí financování investiční
akce – stavebních prací „Rekonstrukce VO v ulicích Slovanská, Brožíkova, Dvořákova a
V Lukách v České Třebové“ s předpokládanými investičními náklady ve výši do
1.800.000, - Kč včetně DPH z rozpočtu města Česká Třebová pro rok 2021, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 355
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Chodník podél silnice
III/31512 v ulicích Podbranská – Lidická“ a schvaluje změnu rozsahu plnění předmětu
díla, změnu ceny plnění předmětu díla, změnu termínu plnění předmětu díla a uzavření
smluvního
vztahu
formou
Dodatku
č.
1
ke
Smlouvě
o
dílo
čj. MUCT/5773/2020/RMI/PKR/SML/17 ze dne 14.04.2020 s dodavatelem p. Jánem
Muchou, Dašická 1762, 530 03 Pardubice, IČ 401 15 798, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 356
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 dodávku
„Dodávka konvektomatu pro školní jídelnu ZŠ Habrmanova, Česká Třebová“, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 357
Rada města schvaluje uzavření smluvního vztahu formou Smlouvy o podmínkách
poskytování služby pultu centrální ochrany u HZS Pardubického kraje v objektu
podzemních garážích dopravního terminálu s provozovatelem pultu centrální ochrany,
organizační složkou státu Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického
kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice, IČ 708 85 869, a provozovatelem zařízení
dálkového přenosu společností PATROL group s. r. o., Romana Havelky 4957/5b, 586 01
Jihlava, IČ 469 81 233, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 358
Rada města schvaluje uzavření smluvního vztahu formou Smlouvy o podmínkách
poskytování služby pultu centrální ochrany u HZS Pardubického kraje v objektu zimního
stadionu s provozovatelem pultu centrální ochrany, organizační složkou státu Česká
republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02
Pardubice, IČ 708 85 869, a provozovatelem zařízení dálkového přenosu společností
PATROL group s. r. o., Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, IČ 469 81 233, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 359
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Osazení rekuperace a
zateplení Mateřské školy U Stadionu, Česká Třebová“ a schvaluje změnu rozsahu plnění
předmětu díla a změnu ceny plnění předmětu díla a uzavření smluvního vztahu formou
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo čj. MUCT/25415/2020/RMI/MHK/SML/85 ze dne
18.11.2020 se zhotovitelem 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
č. 360
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017, č. XII., odst. 1) přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávku a služby „Změna č. 1 Územního plánu Česká
Třebová“ a uzavření smluvního vztahu se zpracovatelem ARCHTEAM ÚZEMNÍ
PLÁNOVÁNÍ s.r.o., Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 277 55 860 za nabídkovou
cenu ve výši 224.092, - Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 361
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 „Oprava krytu povrchu ulice U Podhorky v
České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem MADOS MT s.r.o., Lupenice
51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 252 97 899, za nejvýše přípustnou cenu ve výši
506.247,16 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl

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

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 12. dubna 2021
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