Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 10. května 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 425
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. 1/2021 mezi Městským muzeem
Česká Třebová, zastoupeným Mgr. Janou Voleskou, se sídlem Klácelova 80, 560 02 Česká
Třebová, IČ 70943800, jako půjčitelem a Galerií moderního umění v Hradci Králové,
zastoupenou MgA. Františkem Zachovalem, se sídlem Velké náměstí 139/140, 500 03
Hradec Králové, IČ 00088404, jako vypůjčitelem, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 426
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 Rukou pro
život o.p.s., IČ 27017699, se sídlem Rajmonova 1199/4, 182 00 Praha 8, zastoupenou paní
Mgr. Lenkou Antonií Janištinovou, ředitelkou, jako příjemcem, v textu dle předloženého
návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s poskytováním sociální
služby denního stacionáře pro klienty s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 427
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 3 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová jako poskytovatelem a Střediskem
sociálních služeb Salvia, z.ú., IČ 03017621, se sídlem Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy,
zastoupeným paní Mgr. Ludmilou Benešovou, vedoucí ústavu, jako příjemcem, v textu
dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním sociální služby osobní asistence pro klienty s trvalým pobytem v České
Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 428
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 4 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Domovem pro
seniory Sloupnice, IČ 00854255, se sídlem Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice,
zastoupeným panem RNDr. Dušanem Račkem, MBA., ředitelem, jako příjemcem, v textu
dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním pobytové sociální služby domova pro seniory pro klienty s trvalým
pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 429
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 23 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Domovem pro
rodinu, z.s., IČ 68208553, se sídlem Lanškrounská 245/73, 571 01 Moravská Třebová,
zastoupeným panem Ing. Jaroslavem Bajerem, předsedou, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním služby azylového domu pro rodiče s dětmi (Most naděje) pro klienty s
trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 430
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 Farní
charitou Litomyšl, IČ 47489839, se sídlem Bělidla 392, 570 01 Litomyšl, zastoupenou paní
Bc. Věrou Dvořákovou, ředitelkou, jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu.
Tato dotace je určena na provozní výdaje související s poskytováním odlehčovací služby
v zařízení Respitní péče Jindra pro klienty s trvalým pobytem v České Třebové a dále na
provozní výdaje související s poskytováním sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi
z České Třebové (sanace rodiny).
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 431
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 6 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Domovem pod
hradem Žampach, IČ 00854271, se sídlem Žampach 1, 564 01 Žamberk, zastoupeným
panem PaedDr. Luďkem Grätzem, ředitelem, jako příjemcem, v textu dle předloženého
návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s poskytováním pobytové
sociální služby pro klienty s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 432
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 6 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Společností
pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, IČ 75095009, se sídlem Střední novosadská
356/52, 779 00 Olomouc, zastoupenou paní Ing. Martinou Pekařovou, vedoucí střediska,
jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní
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náklady související s poskytováním terénní sociální služby rané péče pro rodiny pečující
o dítě se zrakovým postižením klientům s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 433
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 Domovem
důchodců Ústí nad Orlicí, IČ 70857130, se sídlem Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí,
zastoupeným Mgr. Miluší Kopeckou., ředitelkou, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním pobytové sociální služby domova pro seniory pro klienty s trvalým
pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 434
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 6 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Centrem pro
dětský sluch Tamtam, o.p.s., IČ 00499811, se sídlem Hábova 1571/22, Stodůlky, 155 00
Praha 5, zastoupeným paní Mgr. Janou Fenclovou, ředitelkou, jako příjemcem, v textu
dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním sociální služby rané péče pro rodiny s dítětem se sluchovým postižením s
trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 435
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 4 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a organizací
KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s., IČ 61239488, se sídlem Smetanova 470, 562 01 Ústí nad
Orlicí, zastoupenou paní Jarmilou Hruškovou, ředitelkou, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním nepřetržité telefonické krizové pomoci – krajské Linky důvěry Ústí nad
Orlicí.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 436
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 6 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Oblastní
charitou Nové Hrady u Skutče, IČ 60102411, se sídlem Chotovice 31, 570 01 Litomyšl,
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zastoupenou paní Blankou Vopařilovou, ředitelkou, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním sociální služby denního stacionáře a služby osobní asistence pro klienty s
trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 437
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 12 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Unií ROSKA
– reg. org. ROSKA Ústí nad Orlicí, z.p.s., IČ 69172234, se sídlem Čs. armády 1181,
562 01 Ústí nad Orlicí, zastoupenou paní Martinou Štěpánkovou, předsedkyní, jako
příjemcem, v textu dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní náklady
organizace a na pořízení elektrického čtyřkolového skútru.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 438
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 14 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a spolkem Péče
o duševní zdraví, z.s., IČ 64242218, se sídlem Bělehradská 389, 530 09 Pardubice,
zastoupeným MUDr. Petrem Hejzlarem ředitelem, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní náklady související s
poskytováním sociální služby sociální rehabilitace (ambulantní i terénní formou) pro
klienty se závažným duševním onemocněním s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 439
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 Svazem
postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizací Česká Třebová,
IČ 64771563, se sídlem Kubelkova 1754, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Olgou
Kadlecovou, předsedkyní, jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu. Tato dotace
je určena na provozní výdaje SPCCH - na pronájem sálu na členskou schůzi, pronájem
tělocvičny, dopravu na členskou schůzi a další kulturně vzdělávací akce.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 440
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 4 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a KLUBEM
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ČERVENKA, z.s., IČ 22903577, se sídlem U Javorky 1609, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným paní Oldřiškou Smékalovou, předsedkyní, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s realizací
dílen pro klienty Sociálních služeb Česká Třebová – pro klienty v domě s pečovatelskou
službou, v týdenním stacionáři a domově pro seniory.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 441
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 3 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Centrem
sociálních služeb Hrabyně, IČ 70630551, se sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně,
zastoupeným paní Mgr. Jarmilou Absolonovou, MBA, ředitelkou, jako příjemcem, v
textu dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním pobytové služby pro klienty s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 442
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Sjednocenou
organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaným spolkem,
IČ 65399447, se sídlem Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, zastoupenou
panem Ivem Psotou, na základě pověření, jako příjemcem, v textu dle předloženého
návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje oblastní odbočky SONS ČR Česká
Třebová související s poskytováním odborného poradenství včetně pořádání výstav
kompenzačních pomůcek a sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením - pro klienty s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 443
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 28 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Cestou pro
rodinu, z.ú., IČ 61239330, se sídlem Nádražní 22, 564 01 Žamberk, zastoupenou paní
Ing. Danou Hubálkovou, ředitelkou, jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu.
Tato dotace je určena na provozní výdaje související s poskytováním služeb azylový dům,
dům na půl cesty a krizová pomoc pro klienty s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 444
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 3 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Oblastní
charitou Červený Kostelec, IČ 48623814, se sídlem 5. května 1170, 54941 Červený
Kostelec, zastoupenou panem Mgr. Dominikem Melicharem, vedoucím Domova
sv. Josefa, jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na
provozní výdaje související s poskytováním služeb pro klienty s trvalým pobytem v České
Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 445
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 6 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a organizací
Rytmus Východní Čechy, o.p.s. IČ 27516733, se sídlem Heydukova 392, 537 01 Chrudim,
zastoupenou paní PhDr. Evou Sládkovou, ředitelkou, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním sociální služby sociální rehabilitace klientům s trvalým pobytem v České
Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 446
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 7 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a organizací
Za jeden provaz, z.s., IČ 22828940, se sídlem Riegrova 296, 560 02 Česká Třebová,
zastoupenou paní Emmou Kameníkovou, předsedkyní, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s činností
spolku včetně jeho propagace, na realizaci rukodělných workshopů, organizaci veřejných
sbírek, pořádání hudebních a kulturních vystoupení pro klienty Sociálních služeb Česká
Třebová - klienty týdenního stacionáře a domova pro seniory a na realizaci aktivit pro
děti ze sociálně vyloučené lokality Borek.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 447
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 3 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Domovem na
rozcestí Svitavy, IČ 70157286, se sídlem Tkalcovská 381/1, Lány, 568 02 Svitavy,
zastoupeným paní PhDr. Jaroslavou Filipovou, ředitelkou, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
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poskytováním pobytové sociální služby chráněné bydlení pro klienty s trvalým pobytem
v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 448
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 Svazem
tělesně postižených v České republice z.s., místní organizací Česká Třebová, IČ 75011689,
se sídlem Pod Březinou 543, Parník, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem
Antonínem Baldíkem, předsedou místní organizace, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. Tato dotace je určena zejména na provozní výdaje – na běžnou
údržbu chaty invalidů a zahrady, pojištění chaty, úhradu za spotřebované energie a vodu,
nájem za vývěsní skříňku, na pořádání členských schůzí, sportovních a kulturních akcí a
nákup kancelářských potřeb.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 449
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 26 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a spolkem
AUDIOHELP z.s., IČ 49774883, se sídlem Tomanova 3/5, 301 00 Plzeň, zastoupeným paní
Mgr. Zuzanou Polákovou, DiS., na základě plné moci, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje Střediska sociální
rehabilitace pro osoby se sluchovým postižením AUDIOHELP v Ústí nad Orlicí a na
terénní služby včetně odborného poradenství.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 450
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 25 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a organizací
Poruchy autistického spektra z.s., IČ 22868810, se sídlem Kostelní 19, 562 01 Ústí nad
Orlicí, zastoupenou paní Mgr. Zuzanou Polákovou, DiS., předsedkyní, jako příjemcem, v
textu dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním poradenství, pořádáním táborů, víkendových pobytů, výletů, osvětových
akci, workshopů, přednášek pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, s
mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, poruchami učení, poruchami chování,
ADHD a s Aspergerovým syndromem s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 451
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 Linkou
bezpečí, z.s., IČ 61383198, se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha, zastoupenou paní
Soňou Petráškovou, ředitelkou, na základě plné moci, jako příjemcem, v textu dle
předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním telefonické krizové pomoci.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 452
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 Rodinným
Integračním Centrem, z.s., IČ 27026728, se sídlem Nám. Republiky 2686, 532 27
Pardubice, zastoupeným paní Ing. Mgr. Hanou Janikovou, MBA, ředitelkou, jako
příjemcem, v textu dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na realizaci programu
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra a na
realizaci programu Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, s
poruchami komunikace a sociální interakce pro rodiny s trvalým pobytem v České
Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 453
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 21 000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a Komunitním
centrem Petrklíč, z.s, IČ 03776395, se sídlem Nové náměstí 1746, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným Bc. Jakubem Frajem, předsedou, jako příjemcem, v textu dle předloženého
návrhu. Dotace je určena na provozní výdaje související s poskytováním sociální služby pečovatelské služby s nepřetržitým provozem pro klienty s trvalým pobytem v České
Třebové a na podporu projektu Archa pomoci 2021.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 454
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
45 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako
poskytovatelem a Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, IČ 44468920, se sídlem Na Kopečku
356, 561 51 Letohrad, zastoupenou paní Ing. Marií Malou, ředitelkou, jako příjemcem, v
textu dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na provozní výdaje související s
poskytováním následujících služeb: Šance pro rodinu - sociálně aktivizační služba pro
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rodiny s dětmi z České Třebové, služba Domácí hospicová péče pro klienty z České
Třebové a Občanská poradna v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 455
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
12 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako
poskytovatelem a spolkem Amalthea z.s., IČ 26647214, se sídlem Městský park 274,
537 01 Chrudim, zastoupeným panem Davidem Svobodou, ředitelem, jako příjemcem, v
textu dle předloženého návrhu. Tato dotace je určena na realizaci programu Podpora pro
rodinu a dítě 2021 pro rodiny s trvalým pobytem v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 456
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 panem J. T.
jako příjemcem, za účelem podpory účastníků na sportovní akci Cykloglacensis, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 457
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů dle žádosti FbK Orlicko – Třebovsko, pobočný spolek,
IČ 75095408, se sídlem Bří Čapků 1433, 560 02 Česká Třebová, zastoupený panem Jiřím
Typlem, předsedou, na akci „Dětský den s OTéčkem“. Výjimka se uděluje na veřejné
prostranství areálu Gymnázia Česká Třebová, dne 19.06.2021 od 08:00 hod. do
21:00 hod., dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 458
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů dle žádosti Kulturního centra Česká Třebová,
IČ 70975124, Nádražní 397, 560 02 Česká Třebová, zastoupeného paní Ing. Olgou
Miklovou, statutární zástupkyní, na akci „Piknik v Javorce“. Výjimka se uděluje na
veřejné prostranství parku Javorka, dne 21.08.2021 od 14:00 hod. do 20:00 hod., dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 459
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů dle žádosti Kulturního centra Česká Třebová,
IČ 70975124, Nádražní 397, 560 02 Česká Třebová, zastoupeného paní Ing. Olgou
Miklovou, statutární zástupkyní, na akci „Kobylinec“. Výjimka se uděluje na veřejné
prostranství ulice Kobylí důl, dne 28.08.2021 od 10:00 hod. do 18:00 hod., dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 460
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 výjimku ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů dle žádosti Kulturního centra Česká Třebová,
IČ 70975124, Nádražní 397, 560 02 Česká Třebová, zastoupeného paní Ing. Olgou
Miklovou, statutární zástupkyní, na akci „Vánoční trhy“. Výjimka se uděluje na veřejné
prostranství ulice Nádražní, dne 19.12.2021 od 10:00 hod. do 16:00 hod., dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 461
Rada města schvaluje přijetí věcného daru – „Mobilní zahrádky I“ v hodnotě 7.100,- Kč,
pro Sociální služby Česká Třebová – domov pro seniory – od Nadačního fondu Českého
rozhlasu, zastoupeného místopředsedou správní rady Ing. Jiřím Jeřábkem, IČ 26419068,
Vinohradská 12, 120 00 Praha 2, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 462
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 29 o velikosti 2+kk v čp. 2100
na Masarykově ulici v České Třebové s paní M. N. na dobu neurčitou od 01.06.2021 za
měsíční nájemné ve výši 62 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 463
Rada města schvaluje uzavření dohody o narovnání ve věci ztíženého užívání bytu č. 10 v
ulici J. Drobného v čp. 1111 v České Třebové mezi městem Česká Třebová, jako
pronajímatelem a M. V. a M. V. jako nájemci, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 464
Rada města schvaluje nová Pravidla rady města č. 5 pro pronajímání bytů v majetku
města Česká Třebová s účinností od 01.01.2022.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 465
Rada města schvaluje plán oprav městských nemovitostí ve správě společnosti TEZA
s.r.o. na rok 2021 dle návrhu. Práce zajistí a provede společnost TEZA, s.r.o.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 466
Rada města schvaluje pacht pozemků ppč. 556/1 o výměře 0,3806 ha a ppč. 555/5 o výměře
0,0157 ha, v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, od
01.05.2021, s pětiletou výpovědní lhůtou, a to vždy k 1. říjnu běžného roku, za pachtovné
ve výši 1.947 Kč/ha/rok + DPH v zákonné výši, za účelem zemědělského pachtu a uzavření
pachtovní smlouvy, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 467
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku
ppč. 2627/2 o výměře cca 50 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu
ve výši 100 Kč/m2. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a kolek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí nabyvatel.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 468
Rada města souhlasí s umístěním stavby zahradního altánu u rodinného domu čp. 743 na
hranici pozemku ppč. 2048/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti
Mgr. G. B. a M. D.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 469
Rada města souhlasí s umístěním čistírny odpadních vod na pozemku ppč. 671/12 v obci
a katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti J. J. ze dne 27.04.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 470
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje stpč. 528 v
katastrálním území a obci Česká Třebová dle žádosti A. a V. K. ze dne 04.04.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 471
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-2022033/VB/2 Česká Třebová, parcela 653/3 – knn, na
pozemku ppč. 3423/2, 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. 472
Rada města schvaluje záměr uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu, uzavřené dne
19.12.2016 mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a společností BARTH
Reklamka a.s., IČ 25256181, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice – Dubina, jako
nájemcem, na jejímž základě se pronajímají 3 osvětlené reklamní panely, které jsou
součástí přístřešků MHD, umístěných na pozemku ppč. 141/4 v katastrálním území a obci
Česká Třebová (u ČSOB naproti ZŠ Nádražní), na pozemku města ppč. 501/4 v
katastrálním území Parník a obci Česká Třebová (sídliště Lhotka) a na pozemku ppč. 72/1
v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová (u Lidlu směr Ústí nad Orlicí) za cenu
5.000 Kč/rok/ světelný panel + DPH v zákonné výši, tj. celkem za 3 panely 15.000 Kč/rok
+ DPH v zákonné výši, kterým se prodlužuje doba nájmu od 01.01.2022 do 31.12.2026 a
kterým se zvyšuje nájemné na 6.000 Kč/rok/světelný panel + DPH v zákonné výši, tj.
celkem za 3 panely na 18.000 Kč/rok + DPH v zákonné výši. Nájemce bude nadále hradit
náklady na spotřebovanou energii v paušální výši 200 Kč/měsíc/1 panel + DPH v zákonné
výši, tj. celkem za 3 panely 600 Kč/měsíc + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 473
Rada města schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu, uzavřené dne
19.12.2016, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a společností BARTH
Reklamka a.s., IČ 25256181, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice – Dubina, jako
nájemcem, na jejímž základě se pronajímá část pozemku ppč. 183/5, v katastrálním území
a obci Česká Třebová, o výměře 1 m2, a část pozemku ppč. 815/3, v katastrálním území
Parník v obci Česká Třebová, o výměře 1 m2, za účelem umístění samostatných
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reklamních panelů, za cenu 5.000 Kč/rok/panel + DPH v zákonné výši, tj. celkem za
2 panely 10.000 Kč/rok + DPH v zákonné výši, kterým se prodlužuje doba nájmu od
01.01.2022 do 31.12.2026 a kterým se zvyšuje nájemné na 6.000 Kč/rok/panel + DPH v
zákonné výši, tj. celkem 12.000 Kč/rok + DPH v zákonné výši. Nájemce bude nadále hradit
náklady na spotřebovanou energii v paušální výši 200 Kč/měsíc/1 panel + DPH v zákonné
výši, tj. celkem za 2 panely 400 Kč/měsíc + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 474
Rada města souhlasí se změnou č. 2 územního rozhodnutí na stavbu „Rekonstrukce areálu
firmy Pirell Česká Třebová“, která sousedí s pozemky města Česká Třebová ppč. 15/1,
ppč. 149 a ppč. 789/3, vše v katastrálním území Parník v obci Česká Třebová, v rámci
územního řízení vedeného pod čj. 5705/2011/VYS/JMK/UZR/15 a jeho změny
čj. MUCT/18104/2018/VYS/JMK/UZR/37-8, dle žádosti společnosti ARCHITEP HK
s.r.o., IČ 27542238, se sídlem Habrmanova 968/22, 500 02 Hradec Králové, ze dne
16.04.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 475
Rada města souhlasí s úpravou trasy přípojky splaškové kanalizační TI 09A a s jejím
uložením do pozemku města Česká Třebová ppč. 149, v katastrálním území Parník v obci
Česká Třebová, kde bude napojena na šachtu splaškové kanalizace, v rámci stavby
„Rekonstrukce areálu firmy Pirell Česká Třebová“, dle žádosti společnosti ARCHITEP
HK s.r.o., IČ 27542238, se sídlem Habrmanova 968/22, 500 02 Hradec Králové, ze dne
16.04.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 476
Rada města souhlasí s úpravou trasy uložení přípojky plynovodu TI 08 do pozemku města
Česká Třebová ppč. 789/33, v katastrálním území Parník v obci Česká Třebová, v rámci
stavby „Rekonstrukce areálu firmy Pirell Česká Třebová“, dle žádosti společnosti
ARCHITEP HK s.r.o., IČ 27542238, se sídlem Habrmanova 968/22, 500 02 Hradec
Králové, ze dne 16.04.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 477
Rada města uděluje souhlas společnosti RYDO, spol. s r.o., IČO 259 18 516, se sídlem
Podbranská 2194, Česká Třebová, s manipulací (provápněním) zeminy na částech
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pozemků ppč. 2908/1, ppč. 2908/3, ppč. 2907/3 a ppč. 2907/5 v katastrálním území a obci
Česká Třebová, o celkové výměře 600 m2, v období od 15.05.2021 do 31.07.2021, v rámci
stavební akce s názvem „Česká Třebová – rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká
Třebová, Základová deska pro kontejnery“. Pozemky budou po ukončení užívání
uvedeny do řádného stavu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 478
Rada města souhlasí s provozováním Minikempu Peklák na pozemcích města ppč. 730/1,
ppč. 732/6, ppč. 732/8, ppč. 732/10 ppč. 732/11, ppč. 742/14 a ppč. 742/15, vše v
katastrálním území Parník, v obci Česká Třebová, společností Eko Bi s.r.o., IČ 64827500,
se sídlem Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, a schvaluje Provozní řád – Minikemp
Peklák, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 479
Rada města nesouhlasí s vybudováním vjezdové brány v původním místě na pozemku ve
vlastnictví města pč. 2573/6 v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti
Mgr. J. T., LL.M. ze dne 22.04.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 480
Rada města nesouhlasí se stavbou oplocení pozemku pč. 2573/1, ve vlastnictví společnosti
BIZ holding s.r.o., IČO 288 15 025, se sídlem třída SNP 402/48, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové, který sousedí s pozemkem pč. 2573/6, ve vlastnictví města Česká
Třebová, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti Mgr. J. T., LL.M.,
ze dne 27.04.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 481
Rada města bere na vědomí předloženou studii „Základní urbanisticko-architektonická
studie Primona Česká Třebová, Revize 09/2020“ a vyjadřuje souhlas s vizualizací
projektu bytové výstavby v areálu bývalé Primony.
Zodpovídá: Mgr. Kopecký
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č. 482
Rada města bere na vědomí informaci o jarních/podzimních pracích v parku u
krematoria v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 483
Rada města nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa umístěného na ulici
Žižkova v České Třebové v blízkosti domu č.p. 327, žadatel Ing. I. P.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 484
Rada města souhlasí s umístěním dopravního značení, V10b „stání kolmé“ pro 4 vozidla,
umístěné na svrchním parkovišti před budovou České pošty a.s. na náměstí Jana Pernera
v České Třebové, doplněné svislým dopravním značením IP12 „vyhrazené parkoviště“ s
dodatkovou tabulkou E13 s textem „vyhrazeno pro Česká pošta a.s.“.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 485
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 Komunitnímu centrum Petrklíč pro vozidlo RZ 7AY 1799
a to pro zónu č. 20 „ Nové náměstí, za domem čp. 1744- 1748“ vymezenou v příloze č. 1 a
č. 2 Nařízení rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 486
Rada města v souladu s čl. 6 Ceníku pro stání silničních motorových vozidel dle nařízení
rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích neschvaluje bezplatné
vydání roční parkovací karty pro ZŠ Česká Třebová, Nádražní ulice v počtu 4 ks a to pro
Lokalitu III „ Parkoviště na ulici Pražského vedle kulturního centra“ vymezenou v příloze
č. 1 a č. 2 Nařízení rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 487
Rada města souhlasí s umístěním dopravního značení, V10b „stání kolmé“ pro 1 vozidla,
umístěné na svrchním parkovišti na Starém náměstí v České Třebové, doplněné svislým
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dopravním značením IP12 „vyhrazené parkoviště“ s dodatkovou tabulkou E13 s textem
„Apartmán u Horynů“.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 488
Rada města v souladu s čl. 6 Ceníku pro stání silničních motorových vozidel dle nařízení
rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích neschvaluje bezplatné
vydání roční parkovací karty pro Autoškolu Drumel a.s v počtu 6 ks, a to pro 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
č. 489
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 vydání roční
parkovací karty pro vozidlo 2E4 2806 a to na oblast č. 7 (ulice Slovanská) vymezenou v
příloze č. 2 Nařízení rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 490
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy č. 414/C1/2021 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 mezi Státním
fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ 708 56 508,
jako poskytovatelem a městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová,
IČ 002 78 653, jako příjemcem na akci „Cyklostezka Česká Třebová – Rybník“ ISPROFOND 5538510074, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 491
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 hydroizolace střešního pláště budovy B Domova pro
seniory“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem p. Václavem Kašparem, Třešňová
61, 565 01 Choceň, IČ 740 17 535, za nabídkovou cenu ve výši 151.560,95 Kč včetně DPH,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl

16

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 10. května 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 492
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
29.04.2021 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Kompostárna
Třebovice“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem AGILE spol. s r.o., Mírové
náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 150 30 741, s nabídkovou cenou ve výši
24.041.703, - Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 493
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 a hodnocení nabídek ze dne 28.04.2021 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Dodávka konvektomatu do kuchyně ZŠ Habrmanova, Česká Třebová“ a
uzavření smluvního vztahu s dodavatelem GASTRO komplet UO s.r.o., M. R. Štefánika
71, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 075 89 492, za celkovou cenu ve výši 423.135,79 Kč včetně
DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 494
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 pro uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
„Dodávka nábytku 2021 pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 495
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje celkový počet zaměstnanců města
zařazených do městského úřadu, tj. v počtu 95 zaměstnanců, 17 strážníků městské policie
(včetně velitele) a 2 asistenty prevence kriminality, s účinností od 01.08.2021.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 496
Rada města schvaluje výpověď Smlouvy o průběžném poskytování služeb Centrální
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evidence zvířat a věcí ČR, uzavřené mezi městem Česká Třebová a společností Datak,
s r.o., se sídlem Okružní 592, Kolín V 280 02, IČ: 62968203, v textu dle přiloženého návrhu
Zodpovídá: Ing. Pirklová

Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 10. května 2021
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