Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 24. května 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 497
Rada města schvaluje změnu platového výměru statutární zástupkyně ředitele
Kulturního centra Česká Třebová Ing. Olgy Miklové s účinností od 01.06.2021 dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 498
Rada města schvaluje změnu platového výměru ředitelky Městské knihovny Česká
Třebová Mgr. Gabriely Boháčkové s účinností od 01.06.2021 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 499
Rada města schvaluje změnu platového výměru ředitelky Městského muzea Česká
Třebová Mgr. Jany Voleské s účinností od 01.06.2021 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 500
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 46 000 Kč a uzavření
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a
Volejbalovým klubem Česká Třebová, IČ 69836515, se sídlem Komenského 781, 560 02
Česká Třebová, zastoupeným panem Lubomírem Vašinou, předsedou, jako příjemcem,
za účelem účasti na mezinárodním volejbalovém turnaji v Polsku v rámci spolupráce se
sportovci z družebního města Olawa a za účelem podpory uspořádání sportovního kempu
volejbalu za účasti mládeže z Polska a Slovenska v České Třebové, dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 501
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 10 000 Kč a uzavření
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a
spolkem Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z.s., IČ 64771270, se sídlem
Farská 113, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Dagmar Štarmanovou, vedoucí
střediska, jako příjemcem, za účelem podpory výměnných pobytů skautů z České
Třebové, z Polska a Svitu v roce 2021, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 502
RM zrušuje usnesení č. 373 ze dne 26.04.2021.
Citace usnesení:
„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. 503
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. 504
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 Spolkem od
sv. Kateřiny, IČ 44473699, se sídlem U Kostelíčka 431, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným paní Evou Motyčkovou, členkou výboru, jako příjemcem, za účelem
podpory kulturní akce: jubilejní „60“ ročník Jabkancové pouti v roce 2021, v textu dle
předloženého návrhu. Dotace se poskytuje jako podpora malého rozsahu, v režimu de
minimis.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 505
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro Nadační fond
S námi je tu lépe! ve výši 200.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 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. Účelem poskytnutí dotace je realizace projektu „Moderní
diagnostika závratí“ – jedná se o nejnovější vyšetřovací metodu Video Head Impulse Test
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(vHIT) Videonystagmografie (VNG) pro ORL oddělení NPK, a.s., Orlickoústecké
nemocnice.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 506
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku ppč. 59/2 o
výměře 73 m2 v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová, za
cenu 150,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 507
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků
ppč. 56/2 a ppč. 367/1 v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová
dle zákresu, za cenu 150,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický
plán a na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí
kupující.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 508
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku ppč. 2429/5
o výměře 337 m2 v k.ú. a obci Česká Třebová, za cenu minimálně 100,- Kč/m2. Náklady
spojené s převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí, uhradí kupující.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 509
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku (nebo jeho
části) ppč. 2572/7 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši
100 Kč/m2, do vlastnictví S. M. 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. 510
Rada města schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dočasném užívání pozemku
ppč. 2596/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, ze dne 20.02.1979, uzavřené mezi
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Městským národním výborem v České Třebové a manžely F. a M. N., a to ke dni
31.08.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 511
Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku ppč. 2596/2 o výměře 401 m 2 v
katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, od 01.09.2021 s výpovědní
lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok, mezi městem Česká Třebová, jako
pronajímatelem a P. D. jako nájemcem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 512
Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v domě čp. 205 v Ústecké ul. v České
Třebové, o výměře 65,9 m2, za cenu 450,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou od 1. 9. 2021, s
výpovědní lhůtou 3 měsíce České poště, s.p. Politických vězňů 909/4, Praha 1,
IČO 47114983. Nájemce bude hradit náklady na energie a služby a náklady na údržbu a
drobné opravy analogicky podle nařízení vlády 308/2015 Sb.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 513
Rada města souhlasí se stavbou „Změna stavby před dokončením povolených stavebních
úprav – vestavba do podkroví a přístavba RD čp. 277, ul. Krále Jiřího“ na pozemcích
stpč. 309 a ppč. 686/61, která sousedí s pozemkem ppč. 686/156, ve vlastnictví města Česká
Třebová, vše v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, dle žádosti manželů
Ing. P. K. a Ing. E. K. ze dne 10.05.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 514
Rada města souhlasí se stavbou „Stavební úpravy RD Na Výšině 1968 Česká Třebová“ na
stpč. 3222, v katastrálním území Česká Třebová, který sousedí s pozemkem města Česká
Třebová ppč. 3145/35, v katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti H. S. a L. S. ze
dne 06.05.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 515
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 994160565 ze dne
10.11.2016, uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a společností
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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. 516
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 19 smlouvy o pronájmu lesních pozemků v
majetku města Česká Třebová, ze dne 21.12.2011, uzavřené mezi městem Česká Třebová,
jako pronajímatelem, a Mgr. Zdeňkem Krásou, IČ 728 43 594, se sídlem Hýblova 1497,
560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, kterým se s účinností od 01.06.2021 mění ceník
kulatiny pro rok 2021, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 517
Rada města ruší své usnesení č. 268 ze dne 29.03.2021 ve znění:
„Rada města souhlasí se stavbou SO 01 v rámci stavby „Výstavba zázemí v areálu Peklák“ na
pozemku města Česká Třebová ppč. 730/1, v katastrálním území Parník, dle žádosti společnosti
Eko Bi s.r.o., IČ 64827500, se sídlem Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová,
ze dne 18.03.2021.“
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 518
Rada města souhlasí se stavbou „Výstavba zázemí v areálu Peklák- I. etapa“, s umístěním
objektu SO 01 na pozemek města Česká Třebová ppč. 730/1, v katastrálním území Parník,
a s umístěním přípojek k inženýrským sítím do pozemků města Česká Třebová ppč. 730/1,
711/4, 711/5, 717/4, 717/5, 718/7, 730/2 730/9, 730/12 a 730/13, vše v katastrálním území
Parník, dle žádosti společnosti Eko Bi s.r.o., IČ 64827500, se sídlem Semanínská 2050,
560 02 Česká Třebová, ze dne 05.05.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 519
Rada města souhlasí s konáním svatebního obřadu dne 28.08.2021 na pozemku města
ppč. 93 v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová (zahrada u
chaloupky Maxe Švabinského), dle žádosti J. K. a M. M. ze dne 10.05.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 520
Rada města schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 69 v
katastrálním území Skuhrov u České Třebové, obci Česká Třebová, uzavřené mezi
městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a manžely R. a Z. H.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 521
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 69 o výměře 625 m 2 v
katastrálním území Skuhrov u České Třebové, obci Česká Třebová, za účelem zřízení
sjezdu a přístupové komunikace, na dobu neurčitou od 01.07.2021 s výpovědní lhůtou 6
měsíců, za nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 522
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku ppč. 69
(nebo jeho části) v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, obci Česká Třebová,
dle žádosti L. S. ze dne 18.03.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 523
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku
ppč. 1077/19 o výměře 57 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 600,Kč/m2. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 524
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku
ppč. 842/74 o výměře 17 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová dle žádosti R. B.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 525
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku
ppč. 1077/24 o výměře 514 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 526
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě (instalace kogenerační jednotky TEDOM Cento C200, včetně podzemního
vedení), které je vymezeno geometrickým plánem č. 4480-163/2020 na pozemcích města
Česká Třebová ppč. 1785/2, ppč. 1873/2, ppč. 1873/4, vše v katastrálním území Česká
Třebová, mezi městem Česká Třebová jako povinným z věcného břemene a společností
ČEZ Energo, s.r.o., IČ 29060109, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – Michle, jako
oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 527
Rada města souhlasí s vedením trasy dešťové kanalizace po pozemcích města Česká
Třebová ppč. 3467/2 a ppč. 1882/10 v rámci stavební akce „Výtlak dešťových vod z nových
staveb v areálu Elektrizace železnic Praha a.s., středisko Česká Třebová“, dle žádosti
společnosti STAVEBNÍ PROJEKCE s.r.o., IČ 27555780, se sídlem Hlaváčova 179, 530 02
Pardubice, ze dne 04.05.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 528
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace a
uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace na provoz zimního stadionu v České
Třebové v sezóně 2021, mezi městem Česká Třebová, poskytovatelem a společností
Eko Bi s.r.o., IČ 648 27 500, se sídlem Semanínská 2050, Česká Třebová, příjemcem, ve
výši 1.400.000 Kč, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 529
Rada města schvaluje nabytí přivlastněním podle § 1045 občanského zákoníku v platném
znění následujících opuštěných movitých věcí do vlastnictví Města Česká Třebová, dle
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 530
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 61 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové s panem M. T. na dobu určitou, na 3 měsíce, od
01.06.2021 do 31.08.2021 za měsíční nájemné ve výši 62 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 531
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 84 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové s paní E. P. na dobu určitou, na 12 měsíců, od
01.06.2021 do 31.05.2022 za měsíční nájemné ve výši 62 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 532
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku
ppč. 3019/3, viz zákres, v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti M. a K.
V.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 533
Rada města uděluje souhlas družstvu Bytové družstvo Jezevčík, dosud nezapsaného v
obchodním rejstříku, s umístěním sídla v domě čp. 1980 na Trávníku, Česká Třebová,
který je ve vlastnictví města.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 534
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Česká Třebová ze dne 1. 4. 2017 rozeslání výzvy a zadávacích podmínek
pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a služby „Česká Třebová Systém sběru, třídění a zpracování odpadů - 1. etapa - oddělený sběr – RFID“, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 535
Rada města navrhuje program jednání Zastupitelstva města Česká Třebová, které se
uskuteční v pondělí 14. června 2021 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
č. 536
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 M. K. v počtu 1 ks, a to na oblasti
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vymezené v příloze č. 1 a č. 2 Nařízení rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních
komunikacích.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 537
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 6AJ 8100 a 4E9 1376 a to na oblast č. 6 (ulice Vinohradská)
vymezenou v příloze č. 2 Nařízení rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních
komunikacích.
Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 538
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Česká
Třebová k 31. 12. 2020 a schválit celoroční hospodaření města Česká Třebová v r. 2020
ve smyslu §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to
bez výhrad.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 539
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu movité věci „All-in“
č. 247/CT/ALL-IN/40413 mezi městem Česká Třebová a společností TA Triumph-Adler
Česká republika s.r.o., Michelská 12a/čp. 18, Praha 4, IČ 400 91 021, v textu dle
přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 540
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu věci „All-in“ č. 392/2507ci/ALLIN/40413 mezi městem Česká Třebová a společností TA Triumph-Adler Česká republika
s.r.o., Michelská 12a/čp. 18, Praha 4, IČ 400 91 021, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 541
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu věci „All-in“ č. 393/2507ci/ALL-

9

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 24. května 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

IN/40413 mezi městem Česká Třebová a společností TA Triumph-Adler Česká republika
s.r.o., Michelská 12a/čp. 18, Praha 4, IČ 400 91 021, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 542
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu věci „All-in“ č. 394/2507ci/ALLIN/40413 mezi městem Česká Třebová a společností TA Triumph-Adler Česká republika
s.r.o., Michelská 12a/čp. 18, Praha 4, IČ 400 91 021, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 543
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 o úplném servisu kopírovacího
stroje/tiskárny č. 396/2506ci/S/404013 mezi městem Česká Třebová a společností TA
Triumph-Adler Česká republika s.r.o., Michelská 12a/čp. 18, Praha 4, IČ 400 91 021, v
textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 544
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o přiznání nadstandardních podmínek při
užívání karet CCS mezi Městem Česká Třebová a společností CCS Česká společnost pro
platební karty s.r.o., Voctářova 2500/20a, Praha 8, IČ 279 16 693, v textu dle přiloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 545
Rada města pověřuje s okamžitou účinností paní Miroslavu Štětkovou, referentku
Kanceláře tajemníka - Oddělení správních činností Městského úřadu Česká Třebová:
a) projednáváním a rozhodováním ve věci správního řízení o skončení platnosti
cestovního dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
ve znění pozdějších předpisů,
b) projednáváním a rozhodováním ve věci správního řízení o skončení platnosti
občanského průkazu podle § 11 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
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č. 546
Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení organizačního ujednání mezi městem
Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653 a Krajským
ředitelstvím policie Pardubického kraje, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice, IČ 720 50 250, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 547
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další
zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra
(č. 092/DS/2021) mezi městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová,
IČ 002 78 653 jako „příjemcem“ a Státní tiskárnou cenin, státním podnikem, se sídlem
Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1, IČ 000 01 279 jako „poskytovatelem“, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 548
Rada města opravuje zřejmou nesprávnost v písemném vyhotovení usnesení č. 416 ze dne
26.04.2021, a to tak, že usnesení po opravě zní následovně:
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 ACP 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
č. 549
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 uveřejnění výzvy a zadávací
dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka masa a masných
výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2021–2022“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 550
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 uveřejnění výzvy a zadávací
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dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka mléčných výrobků
pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2021–2022“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 551
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 uveřejnění výzvy a zadávací
dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka mražených
potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2021–2022“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 552
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 uveřejnění výzvy a zadávací
dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka potravin pro ZŠ
Habrmanova, Česká Třebová 2021–2022“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 25. května 2021

12

