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č. 643 
Rada města schvaluje vyřazení  plastových kontejnerů z inventurních seznamů majetku 
Města Česká Třebová dle návrhu. 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 644 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže čp. 5666 na stpč. 
2287/4 na Pražského ulici v České Třebové s Ondřejem Brandejsem, IČ 155 95 471, 
Hýblova 75, Česká Třebová, za cenu 6.000,-Kč/rok, na dobu neurčitou od 01.08.2012, s 
výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 645 
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 90/1 o výměře 40 m2 v 
katastrálním území Parník a obci Česká Třebová za cenu  5,-Kč/m2/rok, za účelem 
užívání pod stavební buňkou, na dobu neurčitou od 01.09.2012, s výpovědní lhůtou 2 
měsíce.                                                                                 Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 646 
Rada města  schvaluje vyrozumění k žádosti České pošty, s.p., ze dne 22.06.2012, v textu 
dle návrhu.                                                                           Zodpovídá: Ing. Smrčka 
       
č. 647 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů na dodávku 
plynu pro rok 2013 mezi Městem Česká Třebová, jako centrálním zadavatelem a 
příspěvkovými organizacemi města, jako pověřujícími zadavateli, v textu dle návrhu.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 648 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby mezi 
Úřadem práce ČR a Městem Česká Třebová, v textu dle návrhu.   
                                         Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 649 
Rada města schvaluje v souladu s § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, zadání veřejné zakázky na dodávku „Pasportizace zeleně 
– Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem SAFE TREES, s.r.o., Na 
Štěpnici 945, Rosice u Brna, PSČ 665 01, IČ 26935287, za celkovou cenu ve výši  
239. 400,- Kč včetně DPH.         
                                         Zodpovídá: Ing. Vrbická  
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č. 650 
Rada města Česká Třebová schvaluje vyřazení hmotného majetku z účetní evidence 
Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice,  IČ 70882452, dle předloženého návrhu. 
 
                                         Zodpovídá: paní Hrdličková  
 
č. 651 
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 10.000,-- na činnost Spolku 
od sv. Kateřiny, IČ 44473699, zastoupenému panem Jiřím Svatošem, se sídlem U 
Kostelíčka 431, 560 02 Česká Třebová.  
                                         Zodpovídá: paní Hrdličková  
 
č. 652 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 9.100,-- panu Janu Stránskému, 
předsedovi Osadního výboru Kozlov, bytem Kozlov 67, 560 02 Česká Třebová, na 
kulturní akce pořádané Osadním výborem Kozlov v roce 2012. 
                                         Zodpovídá: paní Hrdličková  
 
č. 653 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 8.000,-- Spolku Gymnázia Česká 
Třebová, IČ 47498731, se sídlem Tyršovo nám. 970, 560 02 Česká Třebová, na kulturní 
akce Majáles 2012 a Majálesové hry 2012. 
                                         Zodpovídá: paní Hrdličková  
 
č. 654 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 3.000,-- panu Vítu Přívratskému, na 
dotisk knihy Gratia Mortifera. 
 
                                         Zodpovídá: paní Hrdličková  
č. 655 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 10.000,-- paní Blance Kostřicové,  na 
vydání knihy Kronika. 
 
                                         Zodpovídá: paní Hrdličková  
č. 656 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 10.000,-- panu Ladislavu Šichovi, na 
kulturní akci Country ve čer v Hliníkách. 
                                         Zodpovídá: paní Hrdličková  
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č. 657 
Rada města souhlasí s bezúplatným zapůjčením prostor DDM Kamarád, IČ 72085363, 
Sadová ulice 1385, Česká Třebová, zastoupeného Bc. Janou Endyšovou, DiS., 
Mateřskému centru ROSA, IČ 26620723, U Stadionu 602, Česká Třebová, 
zastoupenému paní Lenkou Jelínkovou, v termínu od 23.07. do 27.07.2012 za účelem 
konání příměstského tábora. 
                                         Zodpovídá: paní Hrdličková  
 
č. 658 
Rada města, schvaluje Smlouvu o poskytování servisních služeb a systémové podpory se 
zhotovitelem mezi Městem Česká Třebová a společností EFG CZ spol. s r. o., Na Jarově 
4, 130 00 Praha 3, IČ: 256 49 876, v textu dle přiloženého návrhu. 
 
                                         Zodpovídá: Mgr. Vebr  
 
č. 659 
Rada města schvaluje přijetí finan čního daru ve výši 30.000,- Kč  pro Sociální služby 
Česká Třebová, Bezděkov  918, IČ 70933341, dle předloženého návrhu. 
                                          

Zodpovídá:  JUDr. Gibišová  
 
č. 660 
Rada města schvaluje vyřazení dlouhodobého i drobného majetku z majetku Města 
Česká Třebová na základě doporučení inventarizační komise ze dne 21.6.2012, dle 
předloženého návrhu. 
                                         Zodpovídá: Mgr. Vebr  
 
č. 661 
Rada města Česká Třebová schvaluje vyřazení drobného hmotného majetku z účetní 
evidence Městského úřadu Česká Třebová, z účtu   28/42, dle předloženého návrhu. 
                                         

 Zodpovídá:  ing. Pirklová  
 
 
č. 662 
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Chorinova z pozemku 
stpč. 92 v  k.ú. Česká Třebová (dle situace) podle žádosti pana J. S.. 
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silni čního hospodářství.; 
 
                                         Zodpovídá:  ing. Tomáš Hájek 
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č. 663 
Rada města, v souladu se „Zásadami pro poskytování cestovních náhrad při pracovních 
cestách členů Zastupitelstva města Česká Třebová“, článkem 3, bodem I., schvaluje 
zahraniční cestu pro jednoho člena zastupitelstva města na družební akci se základní 
školou v italském městě Peschiera Boromeo, a to ve dnech 19.10. – 24.10.2012. 
                                         

 Zodpovídá:  ing. Pirklová  
 
č. 664 
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 21.05.2012, rozeslání zadávacích podmínek pro 
uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy 
kuchyně s jídelnou ZŠ Ústecká č.p. 160, Česká Třebová, na mateřské centrum“, v textu 
dle předloženého návrhu. 
                                         Zodpovídá:  ing. Švercl  
 
č. 665 
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 21.05.2012 přímé zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce „Oprava části hřbitovní zdi, hřbitov  Parník,   Česká 
Třebová“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem panem Ladislavem Vraspírem, 
Trávník 1998, Česká Třebová, PSČ  560 02, IČ 758 85 174,  za  nejvýše přípustnou cenu 
ve výši  140.745,-Kč včetně DPH. 
                                         Zodpovídá:  ing. Švercl  
 
č. 666 
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 21.05.2012 a Protokolu o otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 03.07.2012,  zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávku „Dodávka a instalace systému monitorování mikroklimatu pro 
Městské muzeum Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem TR 
instruments spol. s r.o., Kameníčkova 28, Brno, PSČ 616 00, IČ 155 30 779 za celkovou 
cenu ve výši 207.372,- Kč, včetně DPH.                                          
                                                                                       Zodpovídá:  ing. Švercl  
 
č. 667 
Rada města,   na základě § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasí s uzavřením smluvního vztahu na poskytnutí neinvestiční 
dotace v rámci Programu stavební obnovy a restaurování kulturních památek v 
Pardubickém kraji  na rok 2012 ve výši 50.000,- Kč s poskytovatelem  Pardubickým 
krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11, IČ  708 92 822, na akci 
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„Restaurování stropních maleb v kapli Panny Marie Pomocné Na Horách v České 
Třebové“,  v textu dle předloženého návrhu. 
                                         Zodpovídá:  ing. Švercl  
 
č. 668 
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 21.05.2012 a Protokolu o otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 03.07.2012, zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy objektu č.p. 2059 na náměstí 17. listopadu v 
České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem DS INTEX s.r.o., U Dvora 
118, Česká Třebová, PSČ 560 02, IČ 274 98 492, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 
632.972,40 Kč, včetně DPH. 
                                         Zodpovídá:  ing. Švercl  
 
č. 669 
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 21.05.2012 rozeslání zadávacích podmínek pro 
uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Modernizace kotelny 
radnice Česká Třebová“, v textu dle předloženého návrhu.    
                                          Zodpovídá:  ing. Švercl  
 
č. 670 
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 21.05.2012 přímé zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy výdejny obědů Základní školy 
Česká Třebová, Ústecká ulice“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem DS INTEX 
s r.o., U Dvora 118, Česká Třebová, PSČ 560 02, IČ 274 98 492, za nejvýše přípustnou 
cenu ve výši 274.912,80 Kč včetně DPH. 
                                          Zodpovídá:  ing. Švercl  
 
Schválila: 
Ing. Jaromíra Žáčková  v.r.  
místostarostka  
 
Zapsala: 
Ludmila Rašnerová  v.r.  
sekretariát starosty města 

           Jaroslav  Z e d n í k  v.r.  
starosta města 

V České Třebové dne  10. července  2012 
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