
 
 

Usnesení Rady města Česká Třebová 
z jednání konaného 

dne 10. 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. 659 
Rada města souhlasí s převodem  práv a povinností člena bytového družstva CENTRAL 
se sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec, IČ 25477749, dle předložené žádosti. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 660 
Rada města souhlasí se stavbou „Přestavba domu čp. 258, Česká Třebová“, která 
sousedí s pozemky ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 3390/12, ppč. 3390/16 a stpč. 
445, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová. 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 661 
Rada města souhlasí se stavbou „Rodinný domek čp. 396 – přístavba zádveří a stavební 
úpravy, Česká Třebová“, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová 
ppč. 625/3 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 662 
Rada města souhlasí s oplocením rodinného domu čp. 396, ul.  Čechova, Česká Třebová, 
které sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 625/3 v katastrálním 
území Parník a obci Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 663 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit  převod pozemku ppč.789/68 v 
k.ú. Parník, obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová a Českou republikou – 
zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2.   
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 664 
 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o bezplatném předání poskytnutých 
digitálních dat mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 272 32 425, se sídlem Teplická 
874/8, 405 02  Děčín, jako dodavatelem, a Městem Česká Třebová, jako objednatelem, v 
textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 665 
Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi dárcem Městem Česká Třebová, 
se sídlem Staré náměstí 78, 560 02  Česká Třebová, IČ 00278653 a obdarovaným, 
Městem Hrádek nad Nisou, se sídlem Horní nám. 73, 463 34  Hrádek nad Nisou, IČ 
00262854, v textu dle přiloženého návrhu. 
Předmětem daru jsou desinfekční a čistící prostředky v celkové ceně 19.985,- Kč na 
odstranění následků povodně v roce 2010. 
 
        Zodpovídá: p. Zedník 
 
č. 666 
Rada města souhlasí s vyhlášením nezávazné nabídky na kompletní zpracování 
„Ročenky Českotřebovsko“ pro období roku 2011, 2012, 2013 a 2014, v textu dle 
předloženého návrhu.   
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 667 
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit účast Města Česká Třebová na veletrhu 
HOLIDAY WORLD 2011 v Praze v samostatné expozici a dále společnou účast v rámci 
Destinační společnosti Východní Čechy  a v rámci Destinační společnosti Orlické hory a 
Podorlicko. 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 668 
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje změnu „Organizačního řádu 
Městského úřadu Česká Třebová“ s účinností od 01.09.2010, v textu dle předloženého 
návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 669 
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. 670 
Rada města schvaluje a vydává Ceník  pro stání silničních motorových vozidel dle  
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Nařízení rady města  č. 2/2010 o placeném stání na místních komunikacích, v textu dle 
přiloženého návrhu.          
 
        Zodpovídá: Mgr. Honl 
 
č. 671 
Rada města pověřuje s účinností od 11. 8. 2010 projednáváním přestupků dle § 50 
zákona  č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Ing. Tomáše Hájka, 
vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Česká Třebová.           
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 672 
Rada města na základě Protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze 
dne 9.8.2010 vylučuje uchazeče AGILE, spol. s r.o., Mírové náměstí 133, Ústí nad Orlicí, 
PSČ 562 01, IČ 150 30 741, ze zadávacího řízení  na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce „Rekonstrukce uličního parteru Na Splavě, Česká Třebová“,  v textu 
dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 673 
Rada města na základě Protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze 
dne 9.8.2010 vylučuje uchazeče Skanska a.s., Líbalova 1/2348, Praha 4 - Chodov, PSČ 
149 00, IČ 262 71 303, ze zadávacího řízení  na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce „Rekonstrukce uličního parteru Na Splavě, Česká Třebová“,  v textu dle 
předloženého návrhu. 
 
        
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 674 
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 9.8.2010 zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce „Rekonstrukce uličního parteru Na Splavě, Česká Třebová“ a 
uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem RYDO, spol. s r.o., Topolová 2079, Česká 
Třebová, PSČ 560 02, IČ 259 18 516, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 3,367.786,64 Kč 
včetně DPH. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
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č. 675 
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč Tělocvičné jednotě 
Sokol Česká Třebová, se sídlem Na Skále 573, 560 02  Česká Třebová, IČ 44470215, 
zastoupené paní Růženou Dobrouckou, na rekonstrukci podlahy v tělocvičně  TJ Sokol.  
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky. 
 
        Zodpovídá: Ing. Budil 
 
 
 
Schválil: 
 
Jiří Musílek 
člen rady 
 
  
Zapsala: 
 
Miroslava Kejvalová  
sekretariát 
 

 
 
              Dobromil  K e p r t  

                     místostarosta města 
 
  
 
 
 
 

V České Třebové dne 10. 8. 2010   
 
 
 


