
 
 

Usnesení Rady města Česká Třebová 
z jednání konaného 

dne 7. 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.  
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č. 587 
Rada města souhlasí se stavbou „Oplocení pozemku ppč. 2560/1 v k. ú. Česká Třebová“ 
v ochranném pásmu lesa – lesních pozemků ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 
2617/1 a ppč. 2650/3, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 588 
Rada města souhlasí se stavbou „Oplocení pozemku ppč. 2560/1 v k. ú. Česká Třebová“, 
která sousedí s pozemky Města Česká Třebová ppč. 2617/1, ppč. 2650/3 a ppč. 3445/1, 
vše v katastrálním území a obci Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 589 
Rada města souhlasí s umístěním vjezdových závor parkoviště na pozemku Města Česká 
Třebová ppč. 2200/3 v katastrálním   území a obci Česká Třebová, dle žádosti 
společnosti ČD Cargo, a. s., Provozní jednotka Česká Třebová, Bezručovo nám. 1787, 
Česká Třebová, ze dne 28.06.2010.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 590 
Rada města souhlasí s umístěním vlajkových stožárů u budovy ČD Cargo a. s.na 
pozemku Města Česká Třebová ppč. 3824 v katastrálním území a obci Česká Třebová, 
dle žádosti společnosti ČD Cargo, a. s., Provozní jednotka Česká Třebová, Bezručovo 
nám. 1787, Česká Třebová, ze dne 28.06.2010. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 591 
Rada města zrušuje své usnesení č. 342 ze dne 28.04.2010. 
Citace usnesení RM č. 324/28.04.2010: 
Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o spolupráci a o smlouvě budoucí o uzavření 
Nájemní smlouvy a Dohody o přeúčtování nákladů za elektrickou energii spotřebovanou 
zařízením“ mezi Městem Česká Třebová a společností T-Mobile Czech Republic a. s., IČ 649 
49 681, se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 592 
Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o spolupráci a o smlouvě budoucí o uzavření 
Nájemní smlouvy a Dohody o přeúčtování nákladů za elektrickou energii spotřebovanou 
zařízením“ mezi Městem Česká Třebová a společností T-Mobile Czech Republic a. s., IČ 
649 49 681, se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 593 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 493/3 o výměře 
363 m2 za účelem užívání jako zahrada za cenu 0,50 Kč/m2 a část téhož pozemku o 
výměře 9 m2 za účelem užívání zahradního altánu za cenu 5,- Kč/m2/rok, v katastrálním 
území  a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, od 01.07.2010, s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 594 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu částí pozemků ppč. 1661/6 o 
výměře 0,1135 ha, ppč. 1661/7 o výměře 0,2280 ha a ppč. 1661/1 o výměře 0,2875 ha, tj. 
celkem 0,6290 ha v katastrálním území a obci Česká Třebová, s Ing. Jiří Luxem, IČ 
63609495, Vlkov 89, Litomyšl, za účelem zemědělského využívání, za cenu  531,-
Kč/ha/rok, na dobu určitou od  01.07.2010 do 31.12.2017. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 595 
Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 19, označených jako 
chodba /101/, společenská místnost /102/, společenská místnost /103/, obecní klubovna 
/104/, klubovna hasičů /106/, kuchyňka /107/, sklad /108/, schodiště do sklepa a na půdu 
/109,110/, chodba k sociálnímu zařízení /111/, sociální zařízení muži /112, 113 a 114/, 
vozíčkáři /115/ a sociální zařízení ženy /116,117/, komora /118/ a místnosti v suterénu 
/02,03,04/,  v katastrálním území Svinná a obci Česká Třebová, za účelem organizování 
kulturního, společenského a sportovního života v obci, za cenu 2.000,-Kč/rok, na dobu 
neurčitou od 01.08.2010, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemce bude hradit náklady za 
vodné, stočné, stočné ze srážkových vod, elektrickou energii a otop. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 596 
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v čp. 2084 na 
Semanínské ulici v České Třebové od 01.08.2010. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 597 
Rada města souhlasí s umístěním turistické vývěsní mapy Klubu českých turistů na 
stěně objektu tzv. kolostavu na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 3559/10 a ppč. 
3559/57, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti Klubu českých 
turistů, ze dne 25.06.2010. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 598 
Rada města schvaluje úpravu smluvního vztahu na využívání přípojky kabelové televize 
v České Třebové s provozovatelem Kabelovou televizí CZ s.r.o., Ruská 8, Praha 10, PSČ 
101 00, IČ 481 150 029 formou Dodatku č.3 ke Smluvním podmínkám ze dne 19.2.2004 
ve znění Dodatku č.1 ze dne 13.10.2005 a Dodatku č.2 ze dne 11.12.2008, v textu dle 
předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 599 
Rada města schvaluje uzavření smluvního vztahu s RWE Distribuční služby, s.r.o., se 
sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ 567 02, IČ 279 35 311, formou Smlouvy o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s  ní souvisejících, vyvolané stavbou 
„Přeložka plynovodní přípojky pro č.p. 431, U Kostelíčka, Česká Třebová “, v textu dle 
předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 600 
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 a Protokolu o otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29.6.2010 zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce „Změna č.4 stavby Multifunk ční dopravní terminál Bezručovo 
náměstí, Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem OHL ŽS, a.s., 
Burešova 938/17, Brno-střed, PSČ 660 02, IČ 463 42 796, za nabídkovou cenu ve výši 
7,129.171,- Kč včetně DPH.    
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
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č. 601 
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Stavební úpravy č.p. 19 
ve Svinné, Česká Třebová“ a schvaluje úpravu rozsahu plnění předmětu díla a úpravu 
ceny plnění předmětu díla formou uzavření Dodatku č.3 k SoD č.174/2009 ze dne 
20.7.2009 ve znění Dodatku č.1 ze dne 25.11.2009 a Dodatku č.2 ze dne 23.4.2010 se 
zhotovitelem p. Adolfem Pechem, Dvořákova 478, Lanškroun, PSČ 563 01, IČ 601 47 
768, v textu dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 602 
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 přímé zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Oprava střechy čp. 1 Kozlov, Česká Třebová“ a uzavření 
smluvního vztahu s uchazečem p. Karlem Tomešem - IZOLACE, Trávník 1995, Česká 
Třebová, PSČ 560 02, IČ 105 24 185, za nabídkovou cenu ve výši 199.620,- Kč včetně 
DPH.    
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 603 
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce „Výměna oken jídelny Základní školy Česká Třebová, Habrmanova 
ulice“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem PROPLAST, spol. s r.o., Hřbitovní 
218, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČ 609 35 987, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 
158.891,- Kč včetně DPH. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 604 
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 20.000,-- panu Lubomíru 
Vašinovi, místo podnikání Komenského 781, 560 02 Česká Třebová, IČ 61209805, 
výhradně na sportovní akci – 1. ročník závodu AQUATLON – ČESKÁ TŘEBOVÁ, dle 
předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 605 
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 20.000,-- TJ Lokomotiva 
Česká Třebová, o.s., se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, IČ 15029824,  
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zastoupené panem Čestmírem Rypkou, předsedou jednoty, výhradně na sportovní 
činnost oddílu plavání, dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 606 
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 15.000,--  Tělocvičné 
jednotě Sokol Česká Třebová, se sídlem Na Skále 573, 560 02 Česká Třebová, IČ 
44470215, zastoupené paní Růženou Dobrouckou, výhradně na sportovní činnost, dle 
předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 607 
Rada města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy č. 2010/41516 o poskytnutí 
dotace, mezi Městem Česká Třebová, příjemcem, IČ 00278653 a Pardubickým krajem,  
poskytovatelem,  IČ 70892822 , v textu dle předloženého návrhu. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000,-- Kč z 
rozpočtových prostředků Pardubického kraje na činnost Městské knihovny v České 
Třebové v roce 2010  za umístění  v soutěži Biblioweb 2010.    
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 608 
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. V Úvoze z ppč. 933/2, 
934/4 dle situace v k.ú.  Česká Třebová v rámci inženýrské přípravy pro akci Parcelace 
pro RD, ppč. 933/2, 934/4 k.ú. Česká Třebová podle žádosti SD Engineering s.r.o., 
Ukrajinská 1488, 101 00 Praha. 
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silni čního hospodářství. 
 
        Zodpovídá: Ing. Hájek 
 
č. 609 
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. U Kostelíčka z objektu 
č.p. 258 dle situace v k.ú. a obci Č.Třebová. 
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silni čního hospodářství. 
 
        Zodpovídá: Ing. Hájek 
 
č. 610 
Rada města schvaluje Kupní smlouvu mezi firmou Finiš Pardubice s.r.o., se sídlem 
Stéblová 65, 533 45 Pardubice, IČ 64255841, jako prodávajícím a Městem Česká 
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Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 00278653, jako kupujícím, v textu 
dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
 
 
Schválil: 
 
Jiří Musílek 
člen rady 
 
  
 
Zapsala: 
 
Miroslava Kejvalová  
sekretariát 
 

 
 
           Jaroslav  Z e d n í k  

starosta města 
  
 
  
 

V České Třebové dne 7. 7. 2010   
 
 
 


