Usnesení ze zasedání
Zastupitelstva města Česká Třebová
z jednání konaného

19. dubna 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
č. 31
Zastupitelstvo města schvaluje jednací řád Zastupitelstva města Česká Třebová, v textu
dle přiloženého návrhu.
(viz usnesení RM č. 349 ze dne 12.04.2021)
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 32
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku ppč. 3437/29 v katastrálním
území a obci Česká Třebová, mezi Pardubickým krajem, IČO 708 92 822, se sídlem
Komenského náměstí 125, Pardubice, jako dárcem a městem Česká Třebová,
IČO 278 653, se sídlem Staré náměstí 78, Česká Třebová, jako obdarovaným. Náklady
spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, uhradí obdarovaný. Zastupitelstvo města dále schvaluje celý text darovací
smlouvy, v textu dle návrhu.
(viz usnesení RM č. 131 ze dne 01.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 33
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 163 ze dne 15.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 34
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku ppč. 3656/1, v katastrálním
území a obci Česká Třebová, o výměře cca 680 m2, 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., IČO 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.
(viz usnesení RM č. 174 ze dne 15.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 35
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 270 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 36
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 128, v katastrálním území
a obci 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
(viz usnesení RM č. 271 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 37
Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši ½ pozemku
ppč. 1366/34 v katastrálním území a obci 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. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na kolek na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující. Zastupitelstvo města dále
schvaluje celý text kupní smlouvy, v textu dle návrhu.
(viz usnesení RM č. 280 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 38
Zastupitelstvo města schvaluje 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. Zastupitelstvo města dále schvaluje celý text
darovací smlouvy, v textu dle návrhu.
(viz usnesení RM č. 325 ze dne 12.04.2021)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 39
Zastupitelstvo města neschvaluje 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 a obci Česká Třebová, o celkové výměře 3.423 m2 za cenu 172.000 Kč, dle nabídky
společnosti SOHORS spol. s r.o., IČO 46683941, se sídlem Žár 70, okres České
Budějovice, 374 01, ze dne 19.03.2021.
(viz usnesení RM č. 327 ze dne 12.04.2021)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 40
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:
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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. Doplatek nebude dále požadován při převodu z rodiče na dítě. I tito
nabyvatelé budou rovněž vázáni doplatkem při dalším převodu v době kratší než pět let
od privatizace.
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.
(viz usnesení RM č. 344 ze dne 12.04.2021)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 41
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.
(viz usnesení RM č. 344 ze dne 12.04.2021)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 42
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.
(viz usnesení RM č. 344 ze dne 12.04.2021)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 43
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.
(viz usnesení RM č. 344 ze dne 12.04.2021)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 44
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 353 ze dne 12.04.2021)
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 45
Zastupitelstvo města prohlašuje, 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.
(viz usnesení RM č. 354 ze dne 12.04.2021)
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 46
Zastupitelstvo města schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně
následného vyměření penále Nadačnímu fondu S námi je tu lépe! a schvaluje dodatek 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.
(viz usnesení RM č. 320 ze dne 12.04.2021)
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 47
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 216 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 48
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 217 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 49
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 219 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 50
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 220 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 51
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 221 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 52
Zastupitelstvo města schvaluje 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
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dovybavení v oblasti regenerace, posilování, přípravné prvky k tréninku a hře, v textu
dle předloženého návrhu.
(viz usnesení RM č. 224 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 53
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 225 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 54
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 226 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 55
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 227 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 56
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 228 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 57
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 229 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 58
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 230 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 59
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 232 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 60
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 234 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 61
Zastupitelstvo města schvaluje 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
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příjemcem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům
mládeže v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
(viz usnesení RM č. 236 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 62
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 237 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 63
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 241 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 64
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
(viz usnesení RM č. 242 ze dne 29.03.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 65
Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění „Cena města Česká Třebová
KOHOUT 2020“ dle předloženého návrhu.
(viz usnesení RM č. 319 ze dne 12.04.2021)
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 66
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru, informaci České
inspekce životního prostředí a sdělení Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Pardubického kraje.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
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č. 67
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci odboru životního prostředí
o předpokládaných úpravách parku u krematoria v letošním a příštím roce.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
č. 68
Zastupitelstvo města ukládá předkladatelce paní Mužíkové zajistit do konce června
roku 2021 prezentaci předloženého návrhu s vysvětlením všech podrobností.
Zodpovídá: Mgr. Peterková

Schválil: Ing. Dalibor Zelený
místostarosta

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka
Zapsala: Lenka Jelínková
sekretariát

V České Třebové dne 19. dubna 2021
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