Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 12. července 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 682
Na základě § 167 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
a jiném vzdělávání (školský zákon) rada města s účinností od 12.07.2021 jmenuje
Ing. Alicu Hudečekovou, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy členkou školské
rady při Základní škole Česká Třebová, Habrmanova ulice, Základní škole Česká
Třebová, Nádražní ulice a Základní škole Česká Třebová, Ústecká ulice.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 683
Na základě § 167 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
a jiném vzdělávání (školský zákon) rada města s účinností od 12.07.2021 jmenuje
Ing. Dagmar Havránkovu, referentku odboru školství, kultury a tělovýchovy, členkou
školské rady při Základní škole Česká Třebová, Habrmanova ulice a Základní škole
Česká Třebová, Ústecká ulice.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 684
Na základě § 167 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
a jiném vzdělávání (školský zákon) rada města s účinností od 12.07.2021 jmenuje paní
Adélu Liškovou, referentku odboru školství, kultury a tělovýchovy, členkou školské rady
při Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 685
Rada města schvaluje přijetí věcného daru – 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S Domem
dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová, IČ 72085363, se sídlem Sadová 1385, 560 02
Česká Třebová, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 686
Rada města souhlasí s podáním žádosti Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice o
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
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č. 687
Rada města schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku pod názvem
konvektomat Retigo 20, inventární číslo 155, z účetní evidence Základní školy Česká
Třebová, Habrmanova ulice, IČ 70882380, a dále schvaluje převod tohoto majetku na
Základní školu Česká Třebová, Ústecká ulice, IČ 70883335.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 688
Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku z účetní evidence Základní školy Česká
Třebová, Ústecká ulice, IČ 70883335, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 689
Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku z účetní evidence Mateřské školy Česká
Třebová, Habrmanova, IČ 70982317, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 690
Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku z účetní evidence Mateřské školy Česká
Třebová, U Koupaliště, IČ 70982325, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 691
Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku z účetní evidence Městské knihovny
Česká Třebová, IČ 70957177, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 692
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 spolkem Sport
and Culture Entertainment z.s., IČ 05020212, se sídlem Selicharova 1421/5, Nový Hradec
Králové, 500 12 Hradec Králové, zastoupeným panem Mgr. Markem Trejtnarem,
předsedou, jako příjemcem, za účelem podpory realizace akce „Streetballhus“, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
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č. 693
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 paní E. Š.
jako příjemcem, za účelem podpory realizace kulturní akce „24. ročník Hudebního
večera“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 694
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 27 500 Kč a uzavření
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová, jako poskytovatelem a
Obecním spolkem Svinná, IČ 09047042, se sídlem Svinná 19, 560 02 Česká Třebová,
zastoupeným paní Soňou Mužíkovou, předsedkyní a paní Věrou Umovou,
místopředsedkyní, jako příjemcem, za účelem podpory realizace kulturních akcí, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 695
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 panem M. V.
jako příjemcem, za účelem podpory realizace kulturní akce „Trempský bál T. O.
Mustang“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 696
Rada města Česká Třebová souhlasí s předloženým návrhem a schvaluje vyřazení
nepotřebného majetku z inventarizace Sociálních služeb Česká Třebová, Bezděkov 918,
IČ 70933341, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 697
Rada města schvaluje pronájem 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 01.08.2021 s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za
nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a Ľ. S.
v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 698
Rada města souhlasí se stavbou „Přístavba zimní zahrady k čp. 2130 Česká Třebová“ na
pozemcích ve vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 3779 a ppč. 3779/1 v katastrálním
území a obci Česká Třebová, dle žádosti J. S. ze dne 23.06.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 699
Rada města souhlasí se stavbou oplocení pozemků stpč. 1111/2, ppč. 1841/7 a ppč. 3862 v
katastrálním územní a obci Česká Třebová dle žádosti společnosti KORADO, a.s.,
Bří Hubálků 869, 56002 Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 700
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků nově
označených geometrickým plánem Geodézie CINDR s.r.o., Česká Třebová, Hýblova 1221,
č. plánu 1557-251/2021, jako ppč. 776/6 o výměře 5 m2, ve vlastnictví města Česká
Třebová, za ppč. 186/3 o výměře 25 m2, ppč. 186/4 o výměře 2 m2 a ppč. 186/5 o výměře
8 m2, ve vlastnictví P. S., vše v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová. Cena
doplatku za rozdíl ve výměrách činí 150 Kč/m2. Náklady spojené s převodem, tj. náklady
na geometrický plán a kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, uhradí smluvní strany rovným dílem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 701
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, mezi státním podnikem Lesy České
republiky, s.p., IČO 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové, jako pronajímatelem a městem Česká Třebová, jako nájemcem,
v textu dle návrhu. Předmětem nájmu je část lesního pozemku ppč. 300 v katastrálním
území Parník a obci Česká Třebová o výměře 27 m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 702
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 80 v čp. 1400 na Masarykově
ulici v České Třebové s panem M. P. od 01.07.2021 a požaduje vyklizení a předání bytu
správci městského bytového fondu, společnosti TEZA s. r. o. nejpozději do 15.07.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 703
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 4922,
v katastrálním území a obci Česká Třebová, o výměře 21 m 2, za cenu 300 Kč/m2, tj. za
celkovou kupní cenu 6.300 Kč, majiteli stavby čp. 5671 v katastrálním území a obci Česká
Třebová. Kupující uhradí náklady spojené s převodem vlastnického práva, tj. náklady na
kolek na návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 704
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 7.733,76 Kč pobočnému
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Parník, IČ 47499931, Husova 519, 560 02
Česká Třebová, za účelem úhrady nákladů na spotřebovanou elektrickou energii a vodu
v budově čp. 519 v Husově ulici v České Třebové a uzavření smlouvy v textu dle
přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 705
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v
I. a II. nadzemním podlaží čp. 98 Lhotka na pozemku stpč. 122 a pozemku ppč. 19/2, vše
v katastrálním území Lhotka u České Třebové ze dne 10.02.2021, uzavřené mezi Městem
Česká Třebová jako půjčitelem a Mateřskou školou Česká Třebová, U Stadionu,
IČO 70982341, U Stadionu 602, Česká Třebová jako vypůjčitelem, kterým se prodlužuje
doba výpůjčky z 31.07.2021 do 15.08.2021 (do 31.08.2021).
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 706
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 3368/17 v katastrálním území
a obci Česká Třebová o výměře cca 40 m2 (viz situace) za účelem parkování, za cenu
20 Kč/m2/rok + DPH v zákonné výši na dobu neurčitou, od 01.09.2021 s výpovědní lhůtou
1 měsíc.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 707
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup id. 1/2 pozemků ppč. 307/9,
317/13, 365/11, 367/21 a 693/15 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká
Třebová, za kupní cenu ve výši 24,20 Kč/m2, tj. celkem 149.265,60 Kč, od společnosti
VIAGEM a.s., IČO 4817320, se sídlem Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8.
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Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, uhradí město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 708
Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 2458/3 o výměře 40 m 2 v obci a
katastrálním území Česká Třebová, na dobu neurčitou od 01.08.2021, s výpovědní lhůtou
6 měsíců, za účelem užívání stávající stavby montované garáže a stávajících (2) staveb na
pozemku, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, mezi městem Česká Třebová, jako
pronajímatelem a P. P. jako nájemcem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 709
Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 2458/3 o výměře 16 m 2 v obci a
katastrálním území Česká Třebová, na dobu neurčitou od 01.08.2021, s výpovědní lhůtou
6 měsíců, za účelem užívání stávající stavby montované garáže, za nájemné ve výši 10
Kč/m2/rok, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a R. H. jako nájemcem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 710
Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 2458/3 o výměře 16 m 2 v obci a
katastrálním území Česká Třebová, na dobu neurčitou od 01.08.2021, s výpovědní lhůtou
6 měsíců, za účelem užívání stávající stavby montované garáže, za nájemné ve výši 10
Kč/m2/rok, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a J. H. jako nájemcem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 711
Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 2458/3 o výměře 32 m 2 v obci a
katastrálním území Česká Třebová, na dobu neurčitou od 01.08.2021, s výpovědní lhůtou
6 měsíců, za účelem užívání stávající stavby montované garáže a stávajících (2) staveb na
pozemku, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, mezi městem Česká Třebová, jako
pronajímatelem a J. H. jako nájemcem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 712
Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 2458/3 o výměře 10 m 2 v obci a
katastrálním území Česká Třebová, na dobu neurčitou od 01.08.2021, s výpovědní lhůtou
6 měsíců, za účelem užívání stávající stavby na pozemku, za nájemné ve výši 10
Kč/m2/rok, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a L. M. jako nájemcem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 713
Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 2458/3 o výměře 10 m 2 v obci a
katastrálním území Česká Třebová, na dobu neurčitou od 01.08.2021, s výpovědní lhůtou
6 měsíců, za účelem užívání stávající stavby na pozemku, za nájemné ve výši 10
Kč/m2/rok, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a K. T. jako nájemcem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 714
Rada města souhlasí se stavbou s názvem „Česká Třebová, parcela 2620 – knn“, č. IV-122022674/SOBS VB/02, na pozemku ve vlastnictví města Česká Třebová ppč. 3445/1, v
katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti společnosti Energomontáže Votroubek
s.r.o., IČ: 28791274, se sídlem Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ze dne
11.06.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 715
Rada města neschvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. IV-12-2022674/SOBS VB/2 na pozemku ppč. 3445/1 ve
vlastnictví města Česká Třebová, 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 IV-Podmokly, 405 02 Děčín, jako budoucím
oprávněným, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 716
Rada města schvaluje nájem části pozemku ppč. 3657/4, v katastrálním území Česká
Třebová, o výměře 200 m2, dle zákresu, společnosti AGILE spol. s r.o., IČ: 15030741, se
sídlem Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, za účelem skladování stavebního
materiálu, za cenu 100 Kč/den, tj. celkem za 2.900 Kč, od 13.07.2021 do 10.08.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 717
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 zhotovení díla „Deratizace města Česká Třebová“ a uzavření smluvního
vztahu se společností SERVIS 3xD spol. s r.o., Jarmily Glazarové 370/5a, 779 00 Olomouc
- Hejčín, IČ: 28624581, za nejvyšší přípustnou cenu 139 997,- Kč včetně DPH, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 718
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1. 4. 2017 a protokolu o otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25.06.2021 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku a služby „Česká Třebová - Systém sběru, třídění a zpracování odpadů 1. etapa - oddělený sběr – RFID“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem R ALTRA
spol. s r.o., se sídlem Čimická 819/86a, Bohnice, 182 00 Praha, IČO: 25676326, za celkovou
cenu ve výši 345.290,- bez DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 719
Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku z majetku města Česká Třebová, dle
přílohy, na základě doporučení inventarizační komise č. 01/21 ze dne 22.06.2021.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 720
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 a propagací města Česká
Třebová v souvislosti s oslavami Regionálního dne železnice v České Třebové, které se
uskuteční dne 04.09.2021. Souhlas se vydává pro České dráhy, a.s., Regionální obchodní
centrum Pardubice, nám. Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 721
Rada města bere na vědomí souhrnnou zprávu o došlých a vyřízených stížnostech a
peticích Městskému úřadu Česká Třebová za období od 01.01.2021 do 30.06.2021.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
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č. 722
Rada města Česká Třebová uznává odpovědnost za újmu způsobenou T. K. dle
přiloženého uplatnění na náhradu škody.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 723
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 „Zhotovení místní komunikace ze zesílených panelů u č.p. 30
ve Skuhrově“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem p. Alešem Martincem,
Sopotnice 12, 561 15 Sopotnice, IČ 129 85 708, za nejvýše přípustnou cenu ve výši
290. 404,20 Kč, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 724
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 „Čisticí
a hygienické prostředky pro Sociální služby Česká Třebová“, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 725
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 02.07.2021 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Rekonstrukce sociálního zařízení chlapců v 2. NP budovy 1. stupně ZŠ
Nádražní“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem Sefir s.r.o., Zlonín 216,
IČ 274 88 853, za celkovou cenu ve výši 636.763,36 Kč včetně DPH, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 726
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 „Výměna elektroinstalace ve 3. NP ZŠ Ústecká, Česká
Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem p. Bohuslavem Kovářem, Řetová
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17, 561 41 Řetová, IČ 111 27 155, za nabídkovou cenu ve výši 348.778,98 Kč včetně DPH,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 727
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 Zateplení MŠ U Stadionu,
Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s příkazníkem TENDRA spol. s r.o.,
Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČ 018 20 265, za celkovou cenu ve výši 240.790, - Kč
včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 728
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 dodávku „Česká Třebová – Rozšíření kapacity MŠ
U Koupaliště Česká Třebová – Modulový systém - vybavení“ a uzavření smluvního vztahu
s dodavatelem NOMILAND s.r.o., Vřesinská 828, 742 83 Klimkovice, IČO 033 80 963, za
nabídkovou cenu ve výši 301.137, - Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 729
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 07.07.2021 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Oprava hydroizolační funkce střechy ZŠ Nádražní, Česká Třebová“ a
uzavření smluvního vztahu s dodavatelem SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, 748 01
Hlučín, IČ 286 01 505, za celkovou cenu ve výši 1.173.718,- Kč včetně DPH, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 730
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 „Oplocení podél parkoviště na Pekláku, Česká Třebová“ a
uzavření smluvního vztahu s dodavatelem RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02
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Česká Třebová, IČ 259 18 516, za nabídkovou cenu ve výši 195.232,77 Kč včetně DPH, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 731
Rada města schvaluje v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci a uveřejnění výzvy k podání
nabídek na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na
stavební práce „Stavební práce v rámci zateplení Mateřské školy U Stadionu, Česká
Třebová“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 732
Rada města pověřuje s přihlédnutím k § 42,44,211 a dalším zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů hodnotící komisi k provedení
úkonů podle zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Stavební
práce v rámci zateplení Mateřské školy U Stadionu, Česká Třebová“, ve složení:
člen: p. Petr Gregar
náhradník: p. Martin Mašek
p. Martin Klejch
p. Aleš Kobulej
Ing. Petr Skopal
Ing. Miloslav Cink
p. Petr Baláž
p. Petr Havlena
Ing. Miloš Novák / AT
Ing. Petr Schwarzbach / AI
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 733
Rada města bere na vědomí použití znaku města Česká Třebová na plakátech,
propagačních materiálech, webu a sociálních sítích za účelem propagace města na
sportovní akci Dekstone Streetball Cup – Memoriál Mistra Jana Husa, která byla
realizována ve dnech 09.07. a 10.07.2021. Pořadatel akce: SPORT AND CULTURE
INTERTAINMENT, z.s., Selicharova 1421/5, 50012 Hradec Králové 12, IČ 050 20 212.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
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Schválil:
Mgr. Josef Kopecký
místostarosta

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta

V České Třebové dne 12. července 2021
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