
Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová  
z jednání konaného  

7. dubna 2010  
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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č. 21 
Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení  ZM č. 209 ze dne 27.10.2009: 
(Citace usnesení ZM 209/27.10.2009:   
Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemků bez finančního dorovnání, 
označených dle geometrického plánu č. 3197-14/2008 jako ppč. 3383/46, ppč. 
3383/68, ppč.3383/69 a ppč.3383/72, vše o celkové výměře 314 m2, v katastrálním 
území a obci Česká Třebová, a ve vlastnictví Města Česká Třebová, za pozemky 
označené dle výše uvedeného geometrického plánu jako ppč.3383/70, ppč.3383/73, 
ppč.3383/74 a ppč.3383/75, vše o celkové výměře 210 m2, v katastrálním území a obci 
Česká Třebová a ve vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, se sídlem 
Komenského  náměstí 125, 530 02 Pardubice 2, s právem hospodaření:  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Doubravice 98, 
533 53 Pardubice 19.). 
(Viz usnesení RM č. 79 ze 17.02.2010) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 22 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků 
označených dle geometrického plánu č. 3197-14/2008 jako ppč. 3383/46, ppč. 
3383/68, ppč. 3383/69 a ppč. 3383/72, o celkové výměře 314 m2, vše  v 
katastrálním území a obci Česká Třebová.  
(Viz usnesení RM č. 81 ze 17.02.2010) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 23 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 2649 o výměře 19 
m2, v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu 150,- Kč/m2, tj. 
celkem za 2.850,- Kč. Náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel. 
(Viz usnesení RM č. 107  z 10.03.2010) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 24 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej podílu pozemku stpč. 471/4 ve výši 
3846/10000, v katastrálním území a obci Česká Třebová, H. J., za kupní cenu ve 
výši 9.730,- Kč, a uzavření smlouvy v textu dle návrhu.  
(Viz usnesení RM č. 108 z 10.03.2010) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 25 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro 
stavbu „Česká Třebová, Serpentýny, Musílek – knn“ na pozemcích ppč. 2433/1, 
ppč. 2433/4 a ppč. 3584/2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, ve 
vlastnictví Města Česká Třebová, a to ve prospěch  vlastníka této stavby, tj. ČEZ 
Distribuce, a. s., IČ 272 32 425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. 
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Obsahem práva věcného břemene ze smlouvy o zřízení věcného břemene ve výše 
uvedeném případě bude právo umístit stavbu „Česká Třebová, Serpentýny, 
Musílek – knn“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 2433/1, ppč. 2433/4 a 
ppč. 3584/2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, a vstupovat na tyto 
pozemky za účelem provádění kontroly, údržby a oprav stavby, vše v nezbytném 
rozsahu nutném k provedení neodkladných prací a úkonů s tímto spojených. Po 
každém zásahu do pozemků ve vlastnictví Města Česká Třebová je oprávněný z 
věcného břemene povinen, nejpozději do tří pracovních dnů, uvést pozemky do 
původního stavu. Oprávněný z věcného břemene je povinen uhradit plně 
povinnému z věcného břemene každou škodu, která by v souvislosti s výkonem 
jeho práva povinnému vznikla, a to nejpozději do 30-ti dnů od jejího vzniku, 
případně jejího zjištění. Povinný z věcného břemene se zavazuje, že v ochranném 
pásmu této stavby „Česká Třebová, Serpentýny, Musílek – knn“ nebude 
vysazovat trvalé porosty. Povinný z věcného břemene se současně zavazuje 
oznámit oprávněnému z věcného břemene změnu vlastníka nemovitostí, které 
budou tímto věcným břemenem zatíženy. 
 
Věcné břemeno se zřídí úplatně, a to za úhradu sjednanou dohodou ve výši 12,- 
Kč/bm + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného 
břemene uhradí oprávněný z věcného břemene. 
(Viz usnesení RM č. 110 z 10.03.2010) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 26 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro 
stavbu „Česká Třebová, Sloupenský - knn, vd nn“ na pozemku Města Česká 
Třebová ppč. 756/5 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, a to mezi 
Městem Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene, a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., IČ 272 32 425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
jako oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu. 
(Viz usnesení RM č. 156 ze 17.03.2010) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 27 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje domu čp. 3 na pozemku stpč. 71 a 
pozemku stpč. 71, za kupní cenu 350.000,- Kč, a dále záměr prodeje částí 
pozemků ppč. 25 a ppč. 75/5 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), za 
kupní cenu 80,- Kč/m2, vše v katastrálním území Svinná u České Třebové a obci 
Česká Třebová.  
(Viz usnesení RM č. 159 ze 17.03.2010) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 28 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku, označeného dle geometrického 
plánu č. 1171-094/2010 jako ppč. 819/10 o výměře 361 m2 v katastrálním území 
Parník a obci Česká Třebová, J.Z., za cenu 150,- Kč/m2, tj.celkem za 54.150,- Kč 
a uzavření smlouvy v textu dle návrhu.  
(Viz usnesení RM č. 187 z 24.03.2010) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 29 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku, označeného dle geometrického 
plánu č. 1171-094/2010 jako ppč. 819/11 o výměře 271 m2 v katastrálním území 
Parník a obci Česká Třebová,  do SJM manželům W. a J. V.,  za cenu 150,- 
Kč/m2, tj. celkem za 40.650,- Kč a uzavření smlouvy v textu dle návrhu. 
(Viz usnesení RM č. 188 z 24.03.2010) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
 
č. 30 
Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemku ppč. 3652/2 a částí 
pozemků ppč. 3652/1 a ppč. 3652/3, vše v katastrálním území a obci Česká 
Třebová, dle žádosti J. F.,  ze dne 22.02.2010, upravené dne 16.03.2010.   
(Viz usnesení RM č. 192 z 24.03.2010) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 31 
Zastupitelstvo města v návaznosti na svá usnesení č. 44 ze dne 12.04.2006 a č. 144 
ze dne 20.09.2006, schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitostí čj. ÚZSVM/HUO/777/2010-HUOM-Sp 5/2006 Ja, v textu dle návrhu. 
(Viz usnesení RM č. 223 z 31.03.2010) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 32 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků ppč. 1571/4, ppč. 1572/1, 
ppč. 1574/1, ppč. 1583/2, ppč. 1584, ppč. 1587, ppč. 1588/1, ppč. 1606/1, ppč. 1607, 
ppč. 1615/1, ppč. 1616, ppč. 1618/1, ppč. 1636/1 a ppč. 1639, o celkové výměře 
40.418 m2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu min. 150,- 
Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel.  
Na převáděných pozemcích bude ve smyslu usnesení městského zastupitelstva 
č. 76 ze dne 16.06.1999 zřízeno věcné právo předkupní ve prospěch Města Česká 
Třebová. 
(Viz usnesení RM č. 229 z 31.03.2010) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 33 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje částí pozemků ppč. 3653 a stpč. 
1812/28, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu min. 150,- 
Kč/m2. Inženýrské sítě budou před prodejem ošetřeny věcnými břemeny. 
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem.   
(Viz usnesení RM č. 233 z 31.03.2010) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 34 
Zastupitelstvo města schvaluje  prodej bytového domu s čp. 1742 a 1743 na 
pozemcích stpč. 1951 a 1950 a pozemků stpč. 1951 a 1950, vše v katastrálním 
území a obci Česká Třebová, Bytovému družstvu ATOMIKUS, IČ  28784731, se 
sídlem Česká Třebová, Nové náměstí  1742, PSČ 560 02, za kupní cenu dle 
Pravidel pro prodej obytných domů v celkové výši  9.790.720,-Kč. 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 35 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení v roce 
2010  v celkové výši 200.000,--Kč dle předloženého návrhu a zároveň bere na 
vědomí informaci o  využití Fondu rozvoje bydlení v roce 2009. 
 

Zodpovídá: Ing. Budil   
č. 36 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, vydává „Změnu č.4 Územního plánu města Česká 
Třebová“ formou opatření obecné povahy, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 37 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 47 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zadání Změny č.5 Územního plánu  města Česká Třebová, v textu dle 
předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 38 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace ve 
výši Kč 70.000,-- Spolku Gymnázia Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970, 560 02 
Česká Třebová, IČ 47498731, zastoupenému paní Janou Sedláčkovou, 
předsedkyní spolku, na akci konanou v rámci EU, v textu dle předloženého 
návrhu. 

 
        Zodpovídá: paní Hrdličková  
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č. 39 
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 
finanční dotace s Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Třebová II., Na Skále 573, 
560 02 Česká Třebová, IČ 75158248, zastoupenou panem Lubomírem Vašinou, 
ve výši Kč 74.160,-- za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a 
na odměny trenérům sportovních oddílů dle přílohy č. 1, v textu dle předloženého 
návrhu. 

        Zodpovídá: paní Hrdličková  
 
č. 40 
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 
finanční dotace s Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Třebová, Na Skále 573, 560 
02 Česká Třebová, IČ 44470215, zastoupenou paní Růženou Dobrouckou, ve výši 
Kč 194.150,-- za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na 
odměny trenérům sportovních oddílů dle přílohy č. 1, v textu dle předloženého 
návrhu. 

        Zodpovídá: paní Hrdličková  
 
č. 41 
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy s 
Tělovýchovnou jednotou Lokomotiva, o. s. Česká Třebová, Husova 22, 560 02 
Česká Třebová, IČ 15029824, zastoupenou panem Čestmírem Rypkou, ve výši Kč 
702.340,-- za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na 
odměny trenérům sportovních oddílů, dle přílohy č. 1, v textu dle předloženého 
návrhu. 

        Zodpovídá: paní Hrdličková  
 
č. 42 
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy s TK Česká 
Třebová, Husova 22, 560 02 Česká Třebová, IČ 26575311, zastoupeným panem 
Jaroslavem Rybkou, ve výši Kč 159.530,-- za účelem podpory sportovní činnosti 
mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého 
návrhu. 

        Zodpovídá: paní Hrdličková  
 
č. 43 
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy se SKI 
KLUBEM Česká Třebová, o.s., se sídlem Na Skále 573, 560 02 Česká Třebová, IČ 
15029255, zastoupeným Ing. Jiřím Zapletalem, ve výši Kč 88.780,-- za účelem 
podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům mládeže, 
v textu dle předloženého návrhu 

        Zodpovídá: paní Hrdličková  
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č. 44 
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy s FK Česká 
Třebová s.r.o., se sídlem Pod Jelenicí 597, 560 02 Česká Třebová, IČ 62062174, 
zastoupeným panem Rudolfem Havlíčkem, ve výši Kč 393.470,-- za účelem 
podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům mládeže, 
v textu dle předloženého návrhu. 

        Zodpovídá: paní Hrdličková  
 
č. 45  
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy se Školním 
sportovním klubem při Gymnáziu Česká Třebová, se sídlem Tyršovo náměstí 
970, 560 02 Česká Třebová, IČ 26998904, zastoupeným PaedDr. Zbyňkem 
Slavíkem, ve výši Kč 160.540,-- za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v 
roce 2010 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého návrhu. 

        Zodpovídá: paní Hrdličková  
 
 
č. 46 
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy se 
SPORTOVNÍM KLUBEM BASKETBALU p ři VOŠ a SOŠ ČESKÁ TŘEBOVÁ, 
se sídlem Habrmanova 1540, 560 02  Česká Třebová, IČ 27003116, zastoupeným 
panem Vlastimilem Rybkou, ve výši Kč 100.900,-- za účelem podpory sportovní 
činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle 
předloženého návrhu. 

        Zodpovídá: paní Hrdličková  
 
č. 47 
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy se sdružením 
OREL jednota Česká Třebová, se sídlem Benátky 398, 560 02 Česká Třebová, IČ 
62014960, zastoupeným panem Josefem Soukupem, ve výši Kč 58.760,-- za 
účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům 
mládeže, v textu dle předloženého návrhu. 

        Zodpovídá: paní Hrdličková  
 
č.48 
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy s FbK Orlicko 
Třebovsko, místní pobočka, se sídlem Tylova 715, 560 02 Česká Třebová, IČ 
75095408, zastoupeným panem Jiřím Typlem, ve výši Kč 75.630,-- za účelem 
podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům mládeže, 
v textu dle předloženého návrhu. 

        Zodpovídá: paní Hrdličková  
 
č. 49 
Zastupitelstvo města schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
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komunálních odpadů vznikajících na území města Česká Třebová a o systému 
nakládání se stavebním odpadem,  v textu dle předloženého návrhu. 

        Zodpovídá:  Ing. Vrbická   
 
č. 50 
Zastupitelstvo města v souladu s § 44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje zařazení změny funkčního využití pozemku p.č. 160/1 v k.ú.  
Svinná u České Třebové a obci Česká Třebová na základě žádosti p. Vratislava 
Pecháčka, Svinná 10, Česká Třebová, PSČ 560 02 do připravované „Změny č.6 
Územního plánu města Česká Třebová“, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 51 
Zastupitelstvo města v souladu s § 44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje zařazení změny funkčního využití pozemků p.č. 501/13 a 
st.p.č. 364, oba v k.ú. Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová na základě 
žádosti společnosti TEZA, s.r.o., F.V. Krejčího 405, Česká Třebová, PSČ 560 02 
do připravované „Změny č.6 Územního plánu města Česká Třebová“, v textu dle 
předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 52 
Zastupitelstvo města v souladu s § 44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje zařazení změny funkčního využití pozemků st.p.č. 365, část 
p.č. 501/17, část p.č. 501/18 a část p.č. 501/3, vše v k.ú. Lhotka u České Třebové a 
obci Česká Třebová do připravované „Změny č.6 Územního plánu města Česká 
Třebová“, v textu  dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 53 
Zastupitelstvo města v souladu s § 44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje zařazení změny funkčního využití pozemků st.p.č. 365, část 
p.č. 501/17, část p.č. 501/18 a část p.č. 501/3, vše v k.ú. Lhotka u České Třebové a 
obci Česká Třebová do připravované „Změny č.6 Územního plánu města Česká 
Třebová“, v textu  dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 54 
Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění „Cena města Česká Třebová 
2009“ panu Janu Dostálovi, dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Žáčková  



Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová  
z jednání konaného  

7. dubna 2010  
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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č. 55  
Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění „Cena města Česká Třebová 
2009“ panu Martinu Voleskému, dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Žáčková  
 
č. 56 
Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění „Cena města Česká Třebová 
2009“ panu Lubomíru Vašinovi, dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Žáčková  
 
č. 57 
Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění „Cena města Česká Třebová 
2009“    paní Janě Endyšové, DiS., dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Žáčková  
 
č. 58 
Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění „Cena města Česká Třebová 
2009“    Spolku Gymnázia Česká Třebová, dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Žáčková  
 
 
 
č. 59 
Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění „Cena města Česká Třebová 
2009“ hudební skupině Medvědi,  dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Žáčková  
 
č. 60 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l)  zákona                         
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolává  
s účinností od 08.04.2010 z  funkce předsedy a člena OSADNÍHO VÝBORU 
KOZLOV  pana Jaroslava Pakostu, bytem Riegrova 1792, Česká Třebová, na 
jeho vlastní žádost.  

Zodpovídá: Ing. Pirklová  
 
č. 61 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l)  zákona                         
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje  s 
účinností od 08.04.2010 do funkce předsedy OSADNÍHO VÝBORU KOZLOV  
pana Jana Stránského, bytem Kozlov 67, Česká Třebová. 

Zodpovídá: Ing. Pirklová  
 
č. 62 



Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová  
z jednání konaného  
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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l)  zákona                         
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje  s 
účinností od 08.04.2010 do  funkce člena OSADNÍHO VÝBORU KOZLOV  pana 
Miroslava Pirkla, bytem Kozlov 51, Česká Třebová. 

Zodpovídá: Ing. Pirklová  
 
č. 63 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o 
přejmenování Bezručova náměstí na náměstí Jana Pernera, s účinností od 
01.09.2010. 
 

Zodpovídá: Ing. Pirklová   
 
č. 64 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zřizovací listiny Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce Česká Třebová - Svinná a vydává Zřizovací listinu v 
úplném znění, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Pirklová  
 
č. 65 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zřizovací listiny Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce Česká Třebová - Parník a vydává Zřizovací listinu v 
úplném znění, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Pirklová  
 
 
č. 66 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zřizovací listiny Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce Česká Třebová - Kozlov a vydává Zřizovací listinu v 
úplném znění, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Pirklová  
 
č. 67 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zřizovací listiny Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce Česká Třebová a vydává Zřizovací listinu v úplném 
znění, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Pirklová  
 
č. 68 
Zastupitelstvo města  zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Česká 
Třebová – Skuhrov a schvaluje Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce Česká Třebová – Skuhrov, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Pirklová  
 



Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová  
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č. 69 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zřizovací listiny Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce Česká Třebová - Lhotka a vydává Zřizovací listinu v 
úplném znění, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Pirklová  
 
č. 70 
Zastupitelstvo města schvaluje řádný a mimořádný členský příspěvek Města 
Česká Třebová dle Stanov zájmového sdružení právnických osob ORLICKÉ 
HORY A PODORLICKO se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
pro financování projektů a činností v letech  2010-2012 ve výši 2,-- Kč za každého 
bydlícího obyvatele na území města Česká Třebová ke dni 01.01. předcházejícího 
kalendářního roku. 

      Zodpovídá: Ing. Pirklová  
 
 
 
 
 
 
Schválil: 
Dobromil Keprt  v.r.  
místostarosta                                                                                                    Jaroslav  Zedník   

   starosta města 
                 vz. Ing. Jaromíra Žáčková v.r.  

  místostarostka  
Zapsala: 
Ludmila Rašnerová v.r.  
sekretariát starosty města  

 
V České Třebové dne 10. dubna 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


