
 
 

Usnesení Rady města Česká Třebová 
z jednání konaného 

dne 25. srpna 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. 693 
Rada města  schvaluje na základě čl. III. bodu 1.3  Pravidel č. 1 pro pronajímání bytů v 
majetku M ěsta Česká Třebová uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 40  o velikosti 1+1  v 
čp. 1400 na Masarykově ulici v České Třebové na dobu neurčitou, s účinností od 
01.09.2010, za měsíční nájemné 48,-Kč/m2. Současně rada města schvaluje uzavření 
dohody o ukončení nájmu k bytu č. 14 v témže domě ke dni 31.08.2010. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 694 
Rada města neschvaluje záměr prodeje movité věci – kovového schodiště, dosud 
užívaného v rámci výstavby multifunkčního terminálu jako náhradní přístup na první 
nástupiště,a to nejméně do doby úplného finančního ukončení stavby multifunkčního 
terminálu.               
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
  
č. 695 
Rada města souhlasí s užitím místních komunikací, ve vlastnictví M ěsta Česká Třebová, 
pro parkování vozidla vlastníka nové bytové jednotky v objektu čp. 113 v ul. Dr. E. 
Beneše  v České Třebové, dle žádosti společnosti Stavby bez bariér, s. r. o., Tkalcovská 
110, Česká Třebová, ze dne 16.08.2010. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 696 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku označeného dle 
geometrického plánu č.1184-78/2010 jako ppč. 626/39 o výměře 45 m2 v katastrálním 
území Parník, obci Česká Třebová, za cenu 150,-- Kč/m2, tj. 6.750,-- Kč, do společného 
jmění manželů J. a B.  H.  
Převáděný pozemek nebude zatížen věcnými břemeny podle usnesení ZM č. 129 a č.170.  
 
Náklady spojené s převodem, tj. náklady na vyhotovení geometrického plánu a kolek k 
návrhu na vklad, uhradí nabyvatelé. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 697 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemků ppč. 2646/13 a 2646/14 v  
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k.ú.  a obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová a panem Ing. Z. J., na dobu 
určitou od 30.09. do 28.10.2010, v textu dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 698 
Rada města v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím znaku Města Česká 
Třebová na povrchu zrekonstruované podlahy v tělocvičně. Souhlas se vydává pro 
Tělocvičnou jednotu SOKOL, Na Skále 573, 560 02 Česká Třebová, IČ: 444 70 215. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 699 
Rada města souhlasí s připojením komunikace dle situace z pozemku ppč. 183/1 v k.ú. 
Lhotka na místní komunikaci ul. Lhotka v České Třebové. 
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silni čního  hospodářství.  
 
        Zodpovídá: Ing. Hájek 
 
č. 700 
Rada města schvaluje uzavření Dohody o průběhu a organizaci výstavby se zhotovitelem 
stavby „Rekonstrukce 1. nástupiště žst. Česká Třebová“ společností Chládek & Tintěra, 
Pardubice, a.s., K Vápence 2677, Pardubice - Zelené předměstí, PSČ 532 02, IČ 252 53 
361, v textu dle předloženého návrhu.    
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 701 
Rada města schvaluje a vydává Nařízení rady města č. 2/2010 o  placeném   stání   na  
místních  komunikacích, v textu dle přiloženého návrhu.          
 
        Zodpovídá: Mgr. Honl 
 
č. 702 
Rada města schvaluje a vydává Ceník  pro stání silničních motorových vozidel dle 
Nařízení rady města  č. 2/2010 o placeném stání na místních komunikacích, v textu dle 
přiloženého návrhu.   
 
        Zodpovídá: Mgr. Honl 
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č. 703 
Rada města schvaluje Pravidla pro vydávání povolení k stání v zóně zákazu stání, v 
textu dle přiloženého návrhu.          
 
        Zodpovídá: Mgr. Honl 
 
      
 
Schválil: 
 
Dobromil Keprt  
místostarosta  
 
  
 
 
Zapsala: 
 
Miroslava Kejvalová  
sekretariát 
 

 
 
           Jaroslav  Z e d n í k  

starosta města 
 
 
 
  
 

V České Třebové dne  25. 8. 2010 
 
 
 


