Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 6. září 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 869
Rada města zrušuje své usnesení č. 755/2021 ze dne 26.7.2021 ve znění:
„Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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
č. 870
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 871
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 2429/5 o
výměře 337 m2 v k.ú. a obci Česká Třebová, za cenu 100 Kč/m2, tj. celkem za 33.700 Kč
manželům M. a R. B. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 872
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit budoucí koupi pozemku
označeného dle geometrického plánu č. 4526-47/2021 jako ppč. 2653/17, o výměře 1.636
m2, v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 300 Kč/m2, tj. celkem za 490.800
Kč.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 873
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku stpč. 3509, jehož
součástí je budova čp. 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, bytový dům, v obci a katastrálním
území Česká Třebová, za kupní cenu 77.555.768 Kč, Bytovému družstvu Jezevčík,
IČO 108 99 189, se sídlem Trávník 1980, Česká Třebová. Rada města dále doporučuje
zastupitelstvu města schválit celý text kupní smlouvy, dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 874
Rada města souhlasí s umístěním výstražných prvků na pozemcích města ppč. 3361/10 a
ppč. 3361/1, vše v katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti Ing. Z. D. ze dne
25.08.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 875
Rada města souhlasí se stavbou „Vestavba užitkových prostor do podkroví RD čp. 808 ul.
Moravská“ na pozemku stpč. 863, která sousedí s pozemky ppč. 3412/10 a ppč. 3499/2, ve
vlastnictví města Česká Třebová, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle
žádosti M. R. Z. ze dne 30.08.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 876
Rada města souhlasí se stavbou „Stavební úpravy RD čp. 291, ul. Žižkova, Česká
Třebová“ na pozemku stpč. 318, která sousedí s pozemkem ppč. 682/8, ve vlastnictví města
Česká Třebová, vše v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, dle žádosti
Mgr. I. F. a Bc. J. S. ze dne 30.08.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 877
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Žižkova (ppč. 682/8) z
pozemku ppč.686/162 v katastrálním území Parník, dle žádosti Mgr. I. F. a Bc. J. S. ze
dne 30.08.2021. Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního
hospodářství.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 878
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 3373/26 o
výměře 8 m2 a pozemku označeného dle geometrického plánu č. 4536-527/2021 jako
ppč. 3373/46 o výměře 23 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová za cenu
300 Kč/m2, tedy celkem za 9.300 Kč, od Ing. Z. M., J. P. a L. P. Náklady spojené s
převodem, tj. náklady na vyhotovení geometrického plánu a na kolek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 879
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků ppč. 1263/4,
ppč. 1045/4, ppč. 3477/1 a pozemků označených dle geometrického plánu č. 4376-636/2019
jako ppč. 1045/10 a ppč. 1045/9, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní
cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem 119.000 Kč, od Českého kynologického svazu ZKO
Česká Třebová Podhorka – 143, IČO 493 17 148, se sídlem č.ev. 467, 560 02 Česká
Třebová. Rada města dále doporučuje schválit celý text kupní smlouvy dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 880
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku ppč.
1459/2 (nezbytně potřebnou pro provoz nově upraveného brodu na pozemku ppč. 3521/1)
v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m 2, do
vlastnictví Českého kynologického svazu ZKO Česká Třebová Podhorka – 143, IČO 493
17 148, se sídlem č.ev. 467, 560 02 Česká Třebová. Náklady spojené s převodem uhradí
město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 881
Rada města schvaluje výpůjčku nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží objektu
čp. 959 na ul. Podbranská na stpč. 1040/1, v katastrálním území Česká Třebová,
organizaci ZO ČSOP Zlatá Studánka, IČ 71188169, se sídlem Matyášova 937, 560 02
Česká Třebová, na dobu neurčitou, od 15.09.2021, s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Vypůjčitel
bude hradit náklady na energie, údržbu a drobné opravy analogicky dle nařízení vlády
č. 308/2015 Sb. Rada města dále schvaluje smlouvu o výpůjčce v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 882
Rada města schvaluje poskytnutí slevy nájemného dle smlouvy o nájmu nebytových
prostor v čp. 703 na ulici Husova v České Třebové, uzavřené dne 01.11.2018, mezi městem
Česká Třebová, jako pronajímatelem, a společností TENIS Česká Třebová s.r.o.,
IČ 25940392, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, za duben roku
2021 ve výši 50 %, tj. v částce 25.000 Kč, z důvodu přijetí mimořádných opatření v
souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 883
Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu objektu bývalé kotelny na
Semanínské ulici na pozemku ppč. 1785/2, v katastrálním území a obci Česká Třebová,
uzavřené dne 28.06.1995, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.04.2003, mezi městem Česká
Třebová, jako pronajímatelem, a L. D. jako nájemcem, dohodou ke dni 30.09.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 884
Rada města Česká Třebová bere na vědomí uplatnění nároku na náhradu újmy M. K. a
uznává odpovědnost za požadovanou škodu.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 885
Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti na úseku soudních sporů a soudního
vymáhání pohledávek.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 886
Rada města zrušuje svoje usnesení č. 729/2021 ze dne 12.07.2021.
Citace textu usnesení:
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

4

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 6. září 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

Schválil:
Mgr. Josef Kopecký
místostarosta

Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 6. září 2021
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