Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 21. června 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 632
Rada města schvaluje vyplacení odměn za I. pololetí roku 2021 ředitelkám a ředitelům
příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Třebová, jež spadají pod odbor
školství, kultury a tělovýchovy, ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 633
Rada města povoluje výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě podle § 23 odst. 5 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský
zákon), a § 2 odst. 3 a 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů Mateřské škole Česká Třebová, Habrmanova, Habrmanova 1779,
560 02 Česká Třebová ve třídě I. A na maximální počet 28 dětí ve třídě, ve třídách I. B,
II. A a III. A na maximální počet 26 dětí ve třídě. Výjimka se uděluje na školní rok
2021/2022.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 634
Rada města povoluje výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě podle § 23 odst. 5 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský
zákon), a § 2 odst. 3 a 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů Mateřské škole Česká Třebová, U Stadionu, U Stadionu 602, 560 02
Česká Třebová ve třídě Sluníček a ve třídě Medvídků na maximální počet 27 dětí ve třídě.
Výjimka se uděluje na školní rok 2021/2022.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 635
Rada města schvaluje přijetí finančního účelového daru ve výši 4 500 Kč pro Základní
uměleckou školu Česká Třebová, IČ 72085355, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová, dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 636
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Městem Česká Třebová,
IČ 00278653, se sídlem Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným
Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města, jako objednatelem a organizací NOVÉ
ČESKO, nadační fond, IČ 24697486, se sídlem Eliášova 274/4, Dejvice, 160 00 Praha 6,
zastoupeným panem Pavlem Tůmou a panem Vladimírem Adamcem, členy správní rady,
jako dodavatelem, za smluvní odměnu ve výši 118 000 Kč, v textu dle předloženého
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návrhu. Předmětem smlouvy je realizace programu REVOLUTION TRAIN v České
Třebové pro žáky, studenty a veřejnost.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 637
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. 2/2021 mezi Městským muzeem Česká
Třebová, IČ 70943800, zastoupeným Mgr. Janou Voleskou, se sídlem Klácelova 80,
560 02 Česká Třebová, jako objednatelem a BcA. Hanou Bělinovou, DiS., IČ 64805204, se
sídlem podnikání 507 53, Chomutice 20, jako zhotovitelem, v textu dle předloženého
návrhu. Předmětem smlouvy je restaurování sbírkových předmětů.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 638
Rada města schvaluje zapůjčení mobilního jeviště panu Janu Šimůnkovi, IČ 62037595,
adresa sídla Zhoř 59, Němčice, na akci „Svinnský ISCAREX kros“ a zároveň promíjí
poplatek za nájem jeviště ve výši 500 Kč/den dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 639
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 spolkem
Společnost železniční při DKV Česká Třebová z.s., IČ 61239691, se sídlem Moravská 924,
560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Davidem Vavrouškem, předsedou
organizace, jako příjemcem. Dotace bude použita za účelem podpory dofinancování
nákladů kolejových vozidel v souvislosti s pořádáním historického celodenního výletního
vlaku z České Třebové do Mladějova na Moravě a zpět, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 640
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 panem P. Š.
jako příjemcem, za účelem podpory zřízení sjezdu a parkovacího místa, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 641
Rada města schvaluje vyplacení odměny paní JUDr. Magdaléně Zemkové, Ph.D.,
ředitelce Sociálních služeb Česká Třebová, ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 642
Rada města souhlasí se stavbou „Přístavba k chatě č. ev. 597 Česká Třebová“ na
pozemcích stpč. 3453 a ppč. 2538/7, která sousedí s pozemek ppč. 2489/1, ve vlastnictví
města Česká Třebová, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti D. K.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 643
Rada města souhlasí s užíváním zpevněné plochy na části pozemku ppč. 2446/1, ve
vlastnictví města, jako obslužné komunikace k vjezdu na pozemek ppč. 2398/5, ve
vlastnictví J. K. dle žádosti projekční kanceláře Němec – PROJEKCE s.r.o., se sídlem
Dukelská 345, Lanškroun, ze dne 19.05.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 644
Rada města souhlasí se stavbou „Rekreační chata k.ú. Česká Třebová, parcel č. 2398/5“,
která sousedí s pozemkem ppč. 2446/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, ve
vlastnictví města, dle žádosti projekční kanceláře Němec – PROJEKCE s.r.o., se sídlem
Dukelská 345, Lanškroun, ze dne 19.05.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 645
Rada města souhlasí se stavbou „Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká
Třebová – SO 302 přeložka vodovodu“ na pozemku ppč. 807/1 v katastrálním území
Parník, obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti MULTIAQUA s.r.o., IČO 601 13 111,
se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, ze dne 28.05.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 646
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-2020614/VB/1, Česká Třebová, Parník, parcela 531/17-kNN, na pozemku ve vlastnictví
města Česká Třebová, a to ppč. 531/1 v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová,
mezi městem Česká Třebová jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ
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Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,
jako oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 647
Rada města jako vlastník pozemků ppč. 136/7, 676/3, 676/5 a 702/3 souhlasí se stavbou
„oplocení ppč. 138/1 a ppč. 138/2“, vše v katastrálním území Lhotka u České Třebové,
obci Česká Třebová, dle žádosti M. Š. ze dne 26.05.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 648
Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 807/8, v katastrálním území
Parník a obci Česká Třebová, dle žádosti R. L.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 649
Rada města schvaluje uzavření dodatku 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
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. Rada města dále schvaluje
celý text tohoto dodatku.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 650
Rada města souhlasí s pořádáním sportovní akce „Jumping party BLACK & WHITE dne
26.06.2021 na pozemku města Česká Třebová ppč. 3826, v katastrálním území Česká
Třebová, dle žádosti Petry Bartošové, IČ 46445641, se sídlem Horní Dobrouč 17, 561 02
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Dolní Dobrouč, ze dne 01.06.2021. Žadatel bude bezvýhradně respektovat provozní řád a
případné pokyny správce.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 651
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 45 o velikosti 2+kk v čp. 2100
na Masarykově ulici v České Třebové s panem V. K. na dobu neurčitou od 01.07.2021 za
měsíční nájemné ve výši 62 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 652
Rada města zrušuje usnesení č. 531 ze dne 24.05.2021.
Citace usnesení:
„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. 653
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 J. B. na dobu určitou, na 12 měsíců, od
01.07.2021 do 30.06.2022 za měsíční nájemné ve výši 62 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 654
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
4. 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
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č. 655
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
1. čtvrtletí roku 2021 ve výši 40 %, tj. v částce 8.700 Kč + DPH v zákonné výši, z důvodu
přijetí mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 656
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného dle smlouvy o nájmu nebytových
prostor v prvním nadzemním podlaží čp. 205 na ulici Ústecká v České Třebové, ze dne
19.04.2016, uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a Ivanou
Valentovou, IČ 05661323, se sídlem U Stadionu 572, 560 02 Česká Třebová, jako
nájemcem, za 4. čtvrtletí roku 2020 ve výši 50 %, tj. v částce 2.914,5 Kč, z důvodu přijetí
mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 657
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného dle smlouvy o nájmu nebytových
prostor v prvním nadzemním podlaží čp. 205 na ulici Ústecká v České Třebové, ze dne
19.04.2016, uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a Ivanou
Valentovou, IČ 05661323, se sídlem U Stadionu 572, 560 02 Česká Třebová, jako
nájemcem, za 1. čtvrtletí roku 2021 ve výši 40 %, tj. v částce 2.331,6 Kč, z důvodu přijetí
mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 658
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného dle smlouvy o nájmu nebytových
prostor v prvním nadzemním podlaží objektu čp. 80 v ulici Klácelova v České Třebové,
ze dne 27.11.2017, uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a
společností Staffbar s.r.o., IČ 06078303, se sídlem Klácelova 80, 560 02 Česká Třebová,
jako nájemcem, za 4. čtvrtletí roku 2020 ve výši 50 %, tj. v částce 5.762,5 Kč, z důvodu
přijetí mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka

6

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 21. června 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 659
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného dle smlouvy o nájmu nebytových
prostor v prvním nadzemním podlaží objektu čp. 80 v ulici Klácelova v České Třebové,
ze dne 27.11.2017, uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a
společností Staffbar s.r.o., IČ 06078303, se sídlem Klácelova 80, 560 02 Česká Třebová,
jako nájemcem, za 1. čtvrtletí roku 2021 ve výši 40 %, tj. v částce 4.610 Kč, z důvodu
přijetí mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 660
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu částí pozemku ppč. 2978/6, v
katastrálním území Česká Třebová, o výměře 651 m2, za nájemné ve výši 11,82 Kč/m2/rok
+ DPH v zákonné výši, tj. celkem za nájemné 7.682 Kč/rok + DPH v zákonné výši, na dobu
určitou od 01.07.2021 do 30.06.2026, mezi městem Česká Třebová, jako nájemcem, a
podnikem Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 661
Rada města nesouhlasí se stavbou č. IE-12-2005312 „Č. Třebová Serpentýny – rek.
VN3823“ na pozemku města Česká Třebová ppč. 3445/1 a ppč. 3584/1 v katastrálním
území a obci Česká Třebová, dle žádosti SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01
Hodonín ze dne 29.04.20021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 662
Rada města schvaluje změnu závazných ukazatelů hospodaření
příspěvkových
organizací města dle zákona č. 250/2000 Sb. v r. 2021 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 663
Rada města bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
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č. 664
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, se společností ELEKTROWIN
a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 272 57 843, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 665
Rada města bere na vědomí na základě protokolu o otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek ze dne 01.06.2021 výběr dodavatele veřejné zakázky „Česká Třebová
- Systém sběru, třídění a zpracování odpadů - 1. etapa - oddělený sběr“, a to společnost
JRK Česká republika s.r.o., se sídlem Bolzanova 1615/1, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 24853640, s předloženou cenovou nabídkou na dodávku a služby ve výši 5.020.000,Kč bez DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 666
Rada města schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Česká Třebová, Staré
náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČO: 002 78 653, jako prodávajícím, a panem M. Š.
jako kupujícím, v textu dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je prodej
speciálního požárního automobilu AVIA A 30 K.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 667
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 o úplném servisu kopírovacího
stroje/tiskárny č. 486/4006ci/S/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. 668
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017, čl. XII, odst. 1) přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na služby „Administrace projektu VZT ve školní jídelně ZŠ
Habrmanova“ a uzavření smluvního vztahu s příkazníkem TENDRA spol. s r.o.,
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Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČ 018 20 265, za celkovou cenu ve výši 179.000,- Kč bez
DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 669
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Rekonstrukce VO v ulicích
Úzká, U Rybníčka, U Javorky a Zahradní v České Třebové“ a schvaluje změnu termínu
plnění předmětu díla a uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č. 2 k SoD
č.j. MUCT/5818/2020/RMI/PKR/SML/23 ze dne 31.03.2020 ve znění Dodatku č. 1 se
zhotovitelem Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, IČ 648 27 500, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 670
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 „Česká Třebová – Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká
Třebová Zařízení vzduchotechniky“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem
Vzduchotechnika Veselý s.r.o., Horní Sloupnice 198, 565 53 Sloupnice, IČ 259 17 056, za
nejvýše přípustnou cenu ve výši 200.221,- Kč včetně DPH, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 671
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 14.06.2021 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Dodávka masa a masných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
2021–2022“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE
s.r.o., Dolní Sloupnice 134, 565 53 Sloupnice, IČ 609 15 901, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 672
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 14.06.2021 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Dodávka mléčných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2021–
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2022“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem Kubík a.s., U Prašné brány 1090,
111 21 Praha 1, IČ 259 28 082, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 673
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 14.06.2021 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Dodávka mražených potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2021–
2022“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem EXVER FOOD s.r.o., Lihovar 173, 533
44 Staré Ždánice, IČ 252 76 352, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 674
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 14.06.2021 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Dodávka potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2021–2022“ a
uzavření smluvního vztahu s dodavatelem Bidfood Czech Republic s.r.o., V Růžovém
údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 282 34 642, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 675
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
pro uchazeče k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
„Dodávka mléčných výrobků pro zařízení Sociálních služeb Česká Třebová“, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 676
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
pro uchazeče k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
„Dodávka mražených výrobků pro zařízení Sociálních služeb Česká Třebová“, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 677
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
pro uchazeče k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
„Dodávka potravin pro zařízení Sociálních služeb Česká Třebová“, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 678
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 nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Oprava hydroizolační funkce střechy ZŠ Nádražní, Česká Třebová“, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 679
Rada města v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím znaku města Česká Třebová v
propagačních materiálech II. ročníku Highland games, který se uskuteční dne 17.07.2021
na Horách v České Třebové. Souhlas bude vydán pro pana Z. H.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 21. června 2021
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