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z jednání konaného 
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101/2000 Sb., o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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č. 448 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření Města 
Česká Třebová v r. 2009 ve smyslu §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, a to bez výhrad. 
 
        Zodpovídá: Ing. Budil 
 
č. 449 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 1 v r. 2010 
ve výši dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Budil 
 
č. 450 
Rada města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy č. OŠKT/10/20849 o poskytnutí 
grantu, mezi Městem Česká Třebová, příjemcem, IČ 00278653 a Pardubickým krajem, 
poskytovatelem, IČ 70892822, v textu dle předloženého návrhu. 
Prostředky ve výši Kč 10.000,- jsou určeny Základní škole Česká  Třebová, 
Habrmanova ulice na podporu projektu „Poznávání přírodních a kulturních 
zajímavostí Slovenska“. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
 
č. 451 
Rada města schvaluje přijetí finan čního účelového daru ve výši Kč 42.650,-- za účelem 
nákupu učebnic pro 1 stupeň Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice, dle 
předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
 
č. 452 
Rada města schvaluje žádosti základních škol v České Třebové o vyhlášení ředitelského 
volna dne 27.09.2010, dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
 
č. 453 
Rada města uděluje výjimku dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 TJ 
Sokol Lhotka, zastoupené panem Bohumírem Štusákem, se sídlem Lhotka 149, Česká 
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Třebová, IČ 49314874, na kulturní akci Lhotecká bublanina pořádanou dne 19.6.2010 v 
areálu TJ 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 
 
 
č. 454 
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč firm ě ISCAREX, s. 
r. o, se sídlem Zhoř 59, Němčice, 560 02  Česká Třebová, IČ 25948679, na 11. ročník 
„Cena firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický Sn ěžník“.  
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky. 
 
        Zodpovídá: Ing. Budil 
 
č. 455 
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Multifunk ční dopravní 
terminál Bezručovo náměstí, Česká Třebová“ a schvaluje změnu rozsahu plnění 
předmětu díla a ceny plnění předmětu díla, a uzavření smluvního vztahu formou 
Dodatku č. 8 k SoD č. 314/2008 ze dne 29.10.2008, ve znění Dodatku č.1 ze dne 
15.12.2008, Dodatku č.2 ze dne 30.6.2009, Dodatku č.3 ze dne 30.6.2009, Dodatku č.4 ze 
dne 16.9.2009, Dodatku č.5 ze dne 16.9.2009, Dodatku č.6 ze dne 18.2.2010 a Dodatku č.7 
ze dne 15.3.2010 se zhotovitelem OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, PSČ 660 02, IČ 
463 42 796, v textu dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 456 
Rada města schvaluje Smlouvu  o zveřejnění reklamy mezi poskytovatelem  České 
dráhy, a.s. se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226  a 
objednatelem Město Česká Třebová, se sídlem Staré náměstí 78, 560 02  Česká Třebová, 
IČ 00278653, v textu dle přiloženého návrhu.                                                                                                                                             
 
        Zodpovídá: p. Zedník 
 
č. 457 
Rada města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Česká Třebová, které se 
bude konat 28. června 2010,   v textu dle předloženého návrhu.   
 
        Zodpovídá: p. Zedník 
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č. 458 
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti  TEZA, s.r.o.  Česká 
Třebová, bere  na vědomí předložené zhodnocení realizace plánu oprav nad 100.000,- 
Kč, investic   a    leasingu    obchodní     společnosti    TEZA, s.r.o.   Česká  Třebová   za  
období 11 – 12 / 2009. 
 
        Zodpovídá: p. Doleček 
 
 
č. 459 
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti  TEZA, s.r.o.  Česká 
Třebová, schvaluje účetní závěrku  obchodní   společnosti   TEZA,  s.r.o. Česká Třebová 
sestavenou k 31.12.2009   s    výsledkem    hospodaření před zdaněním  + 846.307,23 Kč  
a    rozdělení     čistého zisku dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Doleček 
 
 
č. 460 
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti  TEZA, s.r.o.  Česká 
Třebová,  schvaluje  předložený   aktualizovaný plán  oprav  nad  100.000,- Kč, investic 
a leasingu obchodní společnosti TEZA, s.r.o. Česká Třebová na rok 2010. 
 
        Zodpovídá: p. Doleček 
 
č. 461 
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o. Česká 
Třebová, bere na vědomí podanou zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti v 1. 
pololetí t.r. 
 
        Zodpovídá: p. Doleček 
 
č. 462 
Rada města, při výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o. Česká 
Třebová, uděluje výkonnému řediteli této společnosti panu Gustavu Dolečkovi za 
dobrou práci v I. pololetí roku 2010 mimořádnou odměnu ve výši dle předloženého 
návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Zedník 
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č. 463 
Rada města, v výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o. Česká 
Třebová, F.V.Krejčího 405, ukládá jednateli této společnosti udělit odměnu za práci v I. 
pololetí 2010 členům dozorčí rady této společnosti Mgr. Marku Hylenovi, Ing. Michaelu 
Latovi,Ph.D. a MUDr. Martinu Formánkovi, ve výši dle předloženého návrhu pro 
každého z nich.  
 
        Zodpovídá: p. Zedník 
 
č. 464 
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká 
Třebová, Semanínská 2050, schvaluje předloženou výroční zprávu o činnosti obchodní 
společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová za rok 2009. 
 
        Zodpovídá: Ing. Cink 
 
č. 465 
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká 
Třebová, Semanínská 2050, schvaluje předloženou výroční zprávu o investicích, 
opravách a leasingu obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová provedených v 
roce 2009. 
 
        Zodpovídá: Ing. Cink 
 
č. 466 
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká 
Třebová, Semanínská 2050, schvaluje předloženou zprávu o hospodaření obchodní 
společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová za rok 2009. 
 
        Zodpovídá: Ing. Cink 
 
č. 467 
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká 
Třebová, Semanínská 2050, schvaluje upravený plán investic obchodní společnosti Eko 
Bi s.r.o. Česká Třebová na rok 2010. 
 
        Zodpovídá: Ing. Cink 
 
č. 468 
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká  
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Třebová, Semanínská 2050, bere na vědomí podanou zprávu o činnosti dozorčí rady 
společnosti v roce 2009. 
 
        Zodpovídá: Ing. Cink 
 
č. 469 
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká 
Třebová, Semanínská 2050, schvaluje účetní závěrku za rok 2009 s tím, že vzniklý zisk 
ve výši 294.387,60 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: částka ve výši 14.719,- Kč 
(5% ze zisku) tvoří příděl do rezervního fondu společnosti a částka ve výši 279.668,60 Kč 
bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. 
 
        Zodpovídá: Ing. Cink 
 
č. 470 
Rada města, ve výkon funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s. r. o, Česká 
Třebová, Semanínská 2050, uděluje výkonnému řediteli této společnosti panu Ing. 
Miloslavu Cinkovi za dobrou práci v I. pololetí roku 2010 mimořádnou odměnu ve výši 
dle předloženého návrhu.  
 
        Zodpovídá: p. Zedník 
 
č. 471 
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká 
Třebová, Semanínská 2050, ukládá jednateli společnosti udělit členům dozorčí rady této 
společnosti Ing. Miloslavu Cindrovi, Josefu Kynclovi a Mgr. Josefu Kopeckému za práci 
v roce 2009 odměnu ve výši dle předloženého návrhu pro každého z nich. 
 
        Zodpovídá: p. Zedník 
 
č. 472 
Rada města byla seznámena s výsledkem hospodaření Vodárenské společnosti Česká 
Třebová, s.r.o. v roce 2009. Rada města schvaluje účetní závěrku Vodárenské 
společnosti Česká Třebová, s.r.o. k 31.12.2009 s hospodářským výsledkem 2496123,29  
Kč. 
 
        Zodpovídá: Ing. Budil 
 
č. 473 
Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Vodárenské společnosti Česká 
Třebová, s.r.o. ve výši 2496123,29 Kč takto : 
a) 124807,- Kč bude převedeno do rezervního fondu společnosti 
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b) 2371316,29 Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let. 
 

       Zodpovídá: Ing. Budil 
 

č. 474 
Rada města  byla seznámena s upraveným  plánem nákladů a výnosů Vodárenské 
společnosti Česká Třebová, s.r.o. v r. 2010. Rada města schvaluje realizaci jmenovitých 
oprav vodovodů a kanalizací v r. 2010 dle předloženého návrhu v předpokládaném 
rozsahu 7.400.000,- Kč a realizaci investičních akcí  společnosti dle předloženého návrhu 
v předpokládaném rozsahu 19.792.000,- Kč.  
 
        Zodpovídá: Ing. Budil 
 
č. 475 
Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady Vodárenské společnosti 
Česká Třebová, s.r.o. v 1. pololetí roku 2010 
 
        Zodpovídá: Ing. Budil 
 
č. 476 
Rada města souhlasí s udělením  odměny členům dozorčí rady VSČT s.r.o. p. Bohumíru 
Nejedlému, p. Jiřímu Venclovi a pí. Daně Kokešové pro každého z nich ve výši dle 
předloženého  návrhu.  
 
        Zodpovídá: p. Zedník 
 
č. 477 
Rada města souhlasí s udělením mimořádné odměny jednateli a ekonomovi Vodárenské 
společnosti Česká Třebová, s.r.o. za dobrou práci v 1.pololetí roku 2010 ve výši dle 
předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Zedník 
   
 
    
 
 
 
Schválil: 
 
Dobromil Keprt  
místostarosta  



 
 

Usnesení Rady města Česká Třebová 
z jednání konaného 

dne 2. června 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.  

 
 
 

 7

 
  
Zapsala: 
 
Miroslava Kejvalová  
sekretariát 
 

 
 
           Jaroslav  Z e d n í k  

starosta města 
vz. Ing. Jaromíra Žáčková  

                                                               místostarostka  
 
  
 

 
 
 

V České Třebové dne  2. června 2010 
 
 
 


