Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 26. dubna 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 362
Rada města schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve skupině podle § 23 odst. 5
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a § 5 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice, Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová, při
výuce cizích jazyků ve třídě V.A na nejvyšší počet 25 žáků ve skupině a ve třídě V.B na
nejvyšší počet 27 žáků ve skupině, pro školní rok 2020/2021.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 363
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 nám. 17. listopadu 2062,
560 02 Česká Třebová, pro 15 žáků, s účinností od 01.09.2021.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 364
Rada města schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Česká
Třebová, Habrmanova, paní Haně Najmanové ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 365
Rada města schvaluje vyplacení mimořádné odměny řediteli Základní školy Česká
Třebová, Habrmanova ulice, Mgr. Tomášovi Starému ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 366
Rada města bere na vědomí zpětvzetí žádosti o poskytnutí finančních prostředků formou
individuální dotace na sportovní akci „Týden sportu 2021“ a připojuje se k rozhodnutí
pořadatele nepořádat sportovní akci z důvodu epidemické situace.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 367
Rada města souhlasí s podáním žádosti Mateřské školy Česká Třebová, U Koupaliště o
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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. 368
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů na akci „Farmářské trhy“. Výjimka se uděluje na
veřejné prostranství Starého náměstí v době konání trhů dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 369
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a panem J. B.
jako příjemcem, za účelem podpory sportovní přípravy a účasti na Mistrovství světa v
brazilském Jiu-Jitsu, konané v Abu Dhabi, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 370
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 30 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a spolkem
Bacrie z.s., IČ 27057828, se sídlem Na Kopečku 281, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným
panem Davidem Maršálkem, náčelníkem spolku, jako příjemcem, za účelem podpory
kulturní, popř. vzdělávací činnosti v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 371
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 30 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Komorním
orchestrem Jaroslava Kociána Ústí nad Orlicí, IČ 47498765, se sídlem Ústí nad Orlicí,
zastoupeným panem MgA. Bohuslavem Mimrou, předsedou spolku, jako příjemcem, za
účelem podpory kulturní, popř. vzdělávací činnosti v roce 2021, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 372
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 35 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a sdružením SH
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Česká Třebová, IČ 61237604, se sídlem Chorinova 29,
560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Leošem Kovářem, starostou sboru, jako
příjemcem. Dotace se poskytuje za účelem podpory dokončení celkové rekonstrukce
střechy na hlavní budově v Řadově, kde se pravidelně konají tábory dětí z České Třebové
a okolí, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 373
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 30 000 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 akce Mistrovství České republiky v běhu do
vrchu, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 374
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 8 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a
Leteckomodelářským klubem Česká Třebová p.s., IČ 64771237, se sídlem Husova 655,
Parník, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Aloisem Hrabáčkem, předsedou,
jako příjemcem, za účelem podpory činnosti klubu, pořádání soutěží, účast na soutěžích
a pronájem letecké plochy v roce 2021, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudčeková
č. 375
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 30 000 Kč a uzavření
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a
Orlickým sportovním sdružením okresu Ústí nad Orlicí, z.s., IČ 00435821, se sídlem
Zborovská 213, 562 01 Ústí nad Orlicí, zastoupeným panem Mgr. Lubošem Bäuchlem,
předsedou, jako příjemcem. Dotace se poskytuje za účelem částečného pokrytí mzdových
nákladů zaměstnanců OSS a částečného pokrytí nákladů spojených s vyhlášení ankety
Nejúspěšnější sportovci a kolektivy okresu Ústí nad Orlicí za rok 2020, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 376
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Nadačním
fondem GAUDEAMUS, IČ 25228633, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb,
zastoupeným panem RNDr. Ing. Jaroslavem Kočvarou, předsedou a panem Miroslavem
Stulákem, jako příjemcem, za účelem nákupu odborné literatury pro účastníky dějepisné
soutěže, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 377
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Sportovním
klubem policie Ústí nad Orlicí, z.s., IČ 69171548, se sídlem Dělnická 1188, 562 01 Ústí nad
Orlicí, zastoupeným panem Jiřím Javůrkem, předsedou, jako příjemcem, za účelem
částečné úhrady pořízení pohyblivých ocelových terčů, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 378
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a
Československou obcí legionářskou, z. s., IČ 45247455, se sídlem Sokolská 486/33, Nové
Město, 120 00 Praha, zastoupenou panem MUDr. Pavlem Budinským, Ph.D., MBA,
předsedou a panem Tichomírem Mirkovičem, místopředsedou, jako příjemcem, za
účelem podpory činnosti spolku, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 379
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 Svazem
tělesně postižených v České republice z.s. místní organizací Česká Třebová, IČ 75011689,
se sídlem Pod Březinou 543, Parník, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem
Antonínem Baldíkem, předsedou místní organizace, jako příjemcem. Tato dotace je
určena na obnovu pergoly v areálu spolkové chaty na Studené Hůře, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 380
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 Hasičským
sportovním klubem Ústí nad Orlicí,z.s., IČ 26528801, se sídlem Hylváty 5, 562 03 Ústí nad
Orlicí, zastoupeným panem Bc. Pavlem Zámečníkem, prezidentem spolku, jako
příjemcem. Tato dotace je určena na setkání, vydání almanachu a kalendářů při zajištění
oslav založení 50. výročí sboru požární ochrany v okrese Ústí nad Orlicí, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 381
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. OSV/21/70851 o výpůjčce movitých věcí mezi
Pardubickým krajem jako (půjčitelem) a městem Česká Třebová jako (vypůjčitelem), v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 382
Rada města bere na vědomí informaci o rozhodnutích odboru majetku města ve věcech
pronájmu bytů města, učiněných na základě usnesení rady města č. 226 ze dne 31. března
2014 za období leden až březen 2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 383
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 80 o velikosti 1+1 v domě
zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové s panem M. P. na dobu
určitou, na 2 měsíce, od 01.05.2021 do 30.06.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 384
Rada města schvaluje uzavření dohody o narovnání ve věci ztíženého užívání bytu č. 10
v ulici J. Drobného v čp. 1112 v České Třebové mezi městem Česká Třebová, jako
pronajímatelem a M. K. jako nájemcem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 385
Rada města schvaluje uzavření dohody o narovnání ve věci ztíženého užívání bytu č. 11
v ulici J. Drobného v čp. 1112 v České Třebové mezi městem Česká Třebová, jako
pronajímatelem a manžely J. V. a L. V. jako nájemci, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 386
Rada města schvaluje výpůjčku bytu č. 2 na Semanínské ulici v čp. 2084 v České Třebové
k nebytovým účelům, a to jako zázemí pro poskytování terénních sociálních služeb podle
§ 69 zák. č. 108/2006 Sb., na dobu určitou, od 01.05. 2021 do 31.12.2024, NADĚJI, IČ:
00570931, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5. Město Česká Třebová dále uhradí
náklady na energie a služby, spotřebované pro provoz předmětu výpůjčky. Město Česká
Třebová bude oprávněno smlouvu o výpůjčce vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě
v případě, že bude vypovězena Smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Města
Česká Třebová ze dne 13.12.2019, ev. číslo smlouvy MUCT/33560/2019/SOC/GIB/
SMLD/38.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 387
Rada města schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 994160565 ze dne
10.11.2016, uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a společností
Povodí Labe, státní podnik, IČO 708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, Hradec Králové, za účelem provádění stavby, „Třebovka, Třebovice – Česká
Třebová, úprava toku v obcích“, kterým se mění doba pronájmu a nájemné, v textu dle
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 388
Rada města schvaluje pacht pozemku ppč. 233/2 o výměře 1672 m2 v katastrálním území
Skuhrov u České Třebové, obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, od 01.05.2021
s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za pachtovné ve výši 1 Kč/m2/rok, mezi městem Česká
Třebová, jako propachtovatelem a P. V. jako pachtýřem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 389
Rada města bere na vědomí, že s účinností od 15.03.2021 vstoupili do práv a povinností
pronajímatele, podle nájemní smlouvy uzavřené dne 10.09.2008, mezi H. K. jako
pronajímatelem a městem Česká Třebová, jako nájemcem, manželé P. a K. V. Předmětem
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smlouvy je pronájem části pozemku stpč. 39/2 o výměře 36,5 m2 v katastrálním území a
obci Česká Třebová, za účelem užívání stavby „Rekonstrukce uličního parteru – ulice
Na Splavě v České Třebové“.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 390
Rada města schvaluje sdělení manželům P. a K. V. (vlastníkům pozemku stpč. 39/2 v
katastrálním území a obci Česká Třebová), v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 391
Rada města schvaluje prodej nástěnné digestoře pořízené městem v roce, dosud užívané
v MŠ Vinohrady, společnosti GASTRO komplet UO s.r.o., M. R. Štefánika 71, Ústí nad
Orlicí, IČO 07589492 za cenu 3.500 Kč + DPH.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 392
Rada města schvaluje uzavření dodatku 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, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 393
Rada města bere na vědomí výpověď smlouvy o výpůjčce ze dne 28.08.2001 mezi městem
a L. K.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 394
Rada města schvaluje ve věci využití pozemku ppč. 644/5 v katastrálním území a obci
Česká Třebová zveřejnění výzvy dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 395
Rada města opravuje své usnesení č. 328 ze dne 12.04.2021 takto:
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Rada města schvaluje sdělení k nabídce výkupu pozemku ppč. 1652, v katastrálním území
Česká Třebová, o výměře 4.400 m2, od I. K. a spoluvlastníků, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 396
Rada města opravuje své usnesení č. 329 ze dne 12.04.2021 takto:
Rada města schvaluje sdělení k nabídce výkupu pozemku ppč. 3667/2, v katastrálním
území Česká Třebová, o výměře 6.083 m2, od společnosti Šmídl Reality s.r.o.,
IČ 02418541, se sídlem Čs. armády 991, 564 01 Žamberk, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 397
Rada opravuje své usnesení č. 265 ze dne 29.03.2021 takto:
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 + DPH v zákonné výši, z důvodu
přijetí mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 398
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-2017490/VB/2 Česká Třebová, 2442/6, rekreace, zem. kNN, na pozemcích ppč. 3584/2
a ppč. 3458/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, ve vlastnictví města Česká
Třebová, mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, jako oprávněným a městem Česká Třebová, jako povinným z
věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 399
Rada města neschvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. IV-12-2020826/SOBS VB/1 „Česká Třebová, Topolová,
3667/15 - kNN“ na pozemcích města Česká Třebová ppč. 3649/1 a ppč. 3668/3, vše v
katastrálním území Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako budoucím
povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín

8

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 26. dubna 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako budoucím oprávněným, v textu dle návrhu ze dne
20.04.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 400
Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy o nájmu
nebytových prostor (středisko osobní hygieny) ze dne 15.10.2018 a Smlouvy o nájmu
nebytových prostor (prostory pro provozování Pečovatelské služby) ze dne 30.01.2021,
uzavřené mezi městem Česká Třebová, zastoupeným společností TEZA, s.r.o.,
IČ 62061739, se sídlem F.V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová, jako pronajímatelem, a
organizací Sociální služby Česká Třebová, IČ 70933341, se sídlem Bezděkov 918, 560 02
Česká Třebová, jako nájemcem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 401
Rada města schvaluje nájem prostor v prvním podzemním podlaží a v prvním
nadzemním podlaží v domu čp. 2100 na Masarykově ulici v České Třebové, o celkové
výměře 397 m2, za cenu 166.740 Kč za rok, za účelem poskytování pečovatelské služby, na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 4 měsíce, od 01.05.2021, a uzavření nájemní smlouvy
mezi městem Česká Třebová, zastoupeným společností TEZA, s.r.o., IČ 62061739, se
sídlem F.V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová, jako pronajímatelem, a organizací
Sociální služby Česká Třebová, IČ 70933341, se sídlem Bezděkov 918, 560 02 Česká
Třebová, jako nájemcem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 402
Rada města schvaluje nájem prostor v prvním nadzemním podlaží domu čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové, označených jako „Středisko osobní hygieny“, o
celkové výměře 37,05 m2, za cenu 23.119,20 Kč za rok, na dobu neurčitou, s výpovědní
lhůtou 4 měsíce, od 01.05.2021, a uzavření nájemní smlouvy mezi městem Česká Třebová,
zastoupeným společností TEZA, s.r.o., IČ 62061739, se sídlem F.V. Krejčího 405, 560 02
Česká Třebová, jako pronajímatelem, a organizací Sociální služby Česká Třebová,
IČ 70933341, se sídlem Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, v textu dle
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 403
Rada města souhlasí s podvýpůjčkou nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu
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čp. 2062 v katastrálním území a obci Česká Třebová, označených jako učebna č. 11, o
výměře 41,53 m2 a spoluužíváním přístupové chodby a příslušenství, za účelem výuky
základní školy 2. stupeň, trojročí vzdělávacího oboru základní škola 79-01-C/01, pro
celkem 15 dětí, od 01.09.2021 do 31.12.2021, a uzavřením smlouvy o podvýpůjčce mezi
Speciální základní školou, mateřskou školou a praktickou školou Ústí nad Orlicí,
IČ 70844755, se sídlem Lázeňská 206, Ústí nad Orlicí, jako půjčitelem, a Mateřskou
školou a Základní školou Na rovině v Chrudimi, IČ 03153266, se sídlem 537 01 Chrudim
– Chrudim-IV, Na Rozhledně 766, jako podvypůjčitelem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 404
Rada města zrušuje své usnesení č. 254 ze dne 29.03.2021
Citace usnesení:
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. 405
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. 406
Rada města jako vlastník pozemku ppč. 2653/20 souhlasí se stavbou „oplocení
ppč. 2653/7“, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti F. N. ze dne
15.04.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 407
Rada města schvaluje podání žaloby proti rozhodnutí Katastrálního úřadu pro
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Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí, ze dne 08.04.2021, o zamítnutí
vkladu čj. V-1428/2021-611.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 408
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zprostředkování burzovních
komoditních obchodů, uzavřenou dne 10.10.2011, mezi městem Česká Třebová, jako
zájemcem, a společností FIN-servis, a.s., IČ 26439573, se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského
2040, PSČ 272 01, jako dohodcem, kterým se s účinností od 15.05.2021 mění Obchodní
podmínky dohodce pro obchodování Elektřiny a Plynu na ČMKB, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 409
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zprostředkování burzovních
komoditních obchodů, uzavřenou dne 13.03.2018, mezi městem Česká Třebová, jako
zájemcem, a společností FIN-servis, a.s., IČ 26439573, se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského
2040, PSČ 272 01, jako dohodcem, kterým se s účinností od 15.05.2021 mění Obchodní
podmínky dohodce pro obchodování Elektřiny a Plynu na ČMKB, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 410
Rada města schvaluje odpověď na stížnost evidovanou pod číslem jednacím
MUCT/6713/2021/KAT/VPA/STZO/4 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 411
Rada města schvaluje text odpovědi na petici občanů evidovanou pod číslem jednacím
MUCT/3270/2021/KAT/VPA/PET/1 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 412
Rada města na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolu o otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek ze dne 20.04.2021 schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Propagačních předmětů a dárků pro město Česká Třebová“ a uzavření
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kupní smlouvy s uchazečem REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o., se sídlem Českobrodská
854/34c, 190 00 Praha 9, IČO 170 47 692, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 413
Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o zpracování osobních údajů a Smlouvy o
podmínkách Sdílení dat“ a Dodatku č.1 ke Smlouvě o zpracování osobních údajů a
Smlouvě o podmínkách Sdílení dat“ 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. 414
Rada města schvaluje v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci a zveřejnění výzvy k podání
nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku a služby „Česká Třebová - Systém
sběru, třídění a zpracování odpadů - 1. etapa - oddělený sběr“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 415
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 „Oprava místní komunikace od č.p. 17 po č.p. 19 na Lhotce v
České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem pí. Irenou Martincovou,
Sopotnice 12, 561 15 Sopotnice, IČ 745 78 286, za nejvýše přípustnou cenu ve výši
288. 968,- Kč, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 416
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
09.04.2021 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Vzduchotechnika ve
školní jídelně ZŠ Habrmanova, Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s
dodavatelem ECP Engineering s.r.o., nám. Sv. Trojice 80, 533 61 Choltice, IČ 288 29 671,
za celkovou cenu ve výši 6.737.822,26 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 417
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla – stavby „Parkoviště u
stacionáře v České Třebové - Lhotce“ a schvaluje změnu rozsahu plnění předmětu díla a
změnu ceny plnění předmětu díla a uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č. 1 k
SoD čj. MUCT/5153/2021/RMI/ALG/SML/6 ze dne 12.03.2021 s dodavatelem RYDO,
spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová, IČ 259 18 516, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 418
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadávací podmínky a uveřejnění výzvy
uchazečům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
„Rekonstrukce školní knihovny ZŠ Nádražní, Česká Třebová“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 419
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 19.04.2021 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce VO v ulicích Slovanská, Brožíkova,
Dvořákova a V Lukách v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem
p. Vladimírem Urešem, Semanínská 2192, 560 02 Česká Třebová, IČ 720 09 454, za
nejvýše přípustnou cenu ve výši 1.086.517,26 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 420
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 14.04.2021 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Česká Třebová – Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště
Česká Třebová Základová deska pod kontejnery“ a uzavření smluvního vztahu
s dodavatelem RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová, IČ 259 18 516,
za nejvýše přípustnou cenu ve výši 2.406.193,40 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 421
Rada města na základě Protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze
dne 14.04.2021 vylučuje účastníka AESPB Konsult s.r.o., IČ 293 10 091 z další účasti v
zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Česká Třebová
– Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká Třebová Modulový systém z obytných
kontejnerů“. Důvodem vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení je nesplnění
zadávacích podmínek (nabídka jiného předmětu veřejné zakázky v rozporu se zadávací
dokumentací), a proto je za použití § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyloučen z další účasti v zadávacím
řízení.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 422
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 14.04.2021, zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Česká Třebová – Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště
Česká Třebová Modulový systém z obytných kontejnerů“ a uzavření smluvního vztahu s
dodavatelem ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram VII, IČ 45147761, za
nejvýše přípustnou cenu ve výši 5.429.098,- Kč včetně DPH, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 423
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Městem
Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako „účastníkem
2“ a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro
Pardubický kraj, IČ 013 12 774, jako „účastníkem 1“ společného postupu při zajištění
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Realizace
společných zařízení v k.ú. Parník – cesta 1 a 5“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 424
Rada města bere na vědomí výsledek ankety „Vyberte oranžový přechod pro Českou
Třebovou“ a souhlasí s podáním žádosti o nadační příspěvek ve výši 120.000, - Kč do
veřejného grantového řízení „Oranžový přechod“ Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00
Praha, v textu dle předloženého návrhu. V případě získání nadačního příspěvku pak
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souhlasí se zahájením projektových prací na investiční akci „Osvětlení přechodu pro
chodce na ul. Litomyšlská“.
Zodpovídá: Ing. Švercl

Schválil:
Mgr. Josef Kopecký
místostarosta

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 26. dubna 2021
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