Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 14. července 2010
Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

č. 611
Rada města souhlasí se stavbou „Oplocení pozemku stpč. 478/1 v k. ú. Česká Třebová“,
která sousedí s pozemky Města Česká Třebová ppč. 3390/9 a ppč. 3562, vše v
katastrálním území a obci Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 612
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Přístřešek pro
kontejnery pro čp. 2013-2015, Česká Třebová“ mezi Městem Česká Třebová, jako
vlastníkem pozemku ppč. 3383/56 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a
Bytovým družstvem Trávník 2013-2015, IČ 259 50 134, se sídlem Česká Třebová,
Trávník 2015, PSČ 560 02, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 613
Rada města schvaluje ve věci kulturních památek a jinak hodnotných děl (dle
předloženého návrhu), která nemají jednoznačně určeného vlastníka, uplatnění postupu
dle § 135 občanského zákoníku.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 614
Rada města bere na vědomí informaci o rozhodnutích odboru majetku města ve věcech
pronájmu bytů města, učiněných na základě usnesení rady města č. 59 z 30. ledna 2008
za období leden až červen 2010.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 615
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v čp. 2084 na Semanínské
ulici v České od 01.08.2010.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 616
Rada města Česká Třebová schvaluje vyřazení z účetní evidence nefunkční hmotný
majetek Městského muzea Česká Třebová, Klácelova 80, IČ 70943800, dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: p. Hrdličková
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č. 617
Rada města Česká Třebová schvaluje vyřazení hmotného majetku z účetní evidence
Mateřské školy Česká Třebová, U Stadionu, IČ 70982341, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 618
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Česká
Třebová a Nadějí o.s. - K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ: 00570931, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 619
Rada města schvaluje Společné stanovisko k návrhu změn týkajících se SOŠ a SOU
technických oborů, Česká Třebová, Skalka 1692, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Zedník
č. 620
Rada města schvaluje uzavření Dohody o splácení dluhu mezi Městem Česká Třebová a
Sdruženým ambulantním zařízením spol. s r.o., IČ 48169218, ve znění dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 621
Rada města schvaluje v souladu s § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem SAFE TREES,
s.r.o., Na Štěpnici 945, Rosice u Brna, PSČ 665 01, IČ 26935287, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 622
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.07.2009 uzavření smluvního vztahu na
veřejnou zakázku malého rozsahu - na zpracování sadovnické studie a zprostředkování
žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace, obnova městské zeleně a rozvoj ploch sídelní
zeleně s cílem zlepšení kvality života ve městě Česká Třebová“ se zhotovitelem SAFE

2

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 14. července 2010
Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

TREES, s.r.o., Na Štěpnici 945, Rosice u Brna, PSČ 665 01, IČ 26935287, a to za nejvýše
přípustnou cenu ve výši 120 000,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 623
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1. 7. 2009 zadání zakázky 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 110 924,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 624
Rada města Česká Třebová bere na vědomí žádost o náhradu škody P. P. a schvaluje
oznámení, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 625
Rada města uděluje výjimku dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 panu
Miroslavu Seďovi, místo podnikání Sadová 638, Česká Třebová, IČ 46446222 na
kulturní akci pořádanou dne 23.07.2010 v areálu hřiště T.J. Sokol Lhotka České
Třebové pro dobu provozování této akce v době od 17,00 hodin do 24,00 hodin, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Hrdličková

Schválil:
Ing. Jaromíra Žáčková
místostarostka
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Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát

Jaroslav Z e d n í k
starosta města

V České Třebové dne 14. 7. 2010
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