
 
 

Usnesení Rady města Česká Třebová 
z jednání konaného 

dne 14. listopadu 2011 
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. 1015 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o 
výměře 6m2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v 
textu dle návrhu. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 1016 
Rada města schvaluje záměr výpůjčky objektů Města Česká Třebová užívaných pro 
církevní účely od 01.01.2012  s výpovědní lhůtou 6 měsíců, dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 1017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků ppč. 1092/2  o 
výměře 10  m2, ppč. 1093/2  o výměře 40  m2, ppč. 1094/2  o výměře 10  m2 a ppč. 1095/2  
o výměře 41 m2, tj. celkem 101 m2, vše v katastrálním území Parník a obci Česká 
Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. poplatek za návrh na vklad, uhradí Město 
Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 1018 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků ppč. 3757 o 
výměře 214 m2, ppč. 3758 o výměře 153 m2 a ppč. 3759  o výměře 212 m2,  vše v 
katastrálním území a obci Česká Třebová, tj. celkem 579 m2, Bytovému družstvu U 
nocležen, IČ 259 93 674, se sídlem Sadová 1732, Česká Třebová, za kupní cenu 150,-
Kč/m2, tj. celkem za 86.850,- Kč, v textu dle návrhu. 
Náklady spojené s převodem, tj.  poplatek za návrh na vklad, uhradí nabyvatel. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 1019 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  prodej části pozemku ppč. 778/1, 
zastavěné přístavbou domu čp. 135, označené podle  geometrického plánu č. 1200-
228/2011 jako pozemek stpč. 56/5 o výměře 4 m2, v katastrálním území Parník a obci 
Česká Třebová. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 1020 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
pro stavbu „Česká Třebová_59021_Václavská_59099_Kozlovský kopec“ na pozemcích 
Města Česká Třebová ppč. 183/4, ppč. 263/6, ppč. 263/4, ppč. 261, ppč. 330/3, ppč. 
3624/6, ppč. 337/2, ppč. 3383/57, ppč. 3383/11, ppč. 226/6, ppč. 3383/54, ppč. 3583/2, ppč. 
3583/3, ppč. 3583/1, ppč. 3449/17, ppč. 3449/11, ppč. 3449/3, ppč. 2519/4, ppč. 2464/3, 
ppč. 2519/3, ppč. 3579/1, ppč. 3443/1 a ppč. 3444/2, vše v katastrálním území a obci 
Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová, jako budoucím povinným z věcného 
břemene, a společností T-Mobile Czech Republic a. s., IČ 649 49 681, se sídlem Praha 4, 
Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, v textu 
dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 1021 
Rada města souhlasí s umístěním stavby „Česká Třebová, Svinná, Fingrál – knn, nn“ na 
pozemku Města Ceská Třebová ppč. 561/1 v katastrálním území Svinná u České 
Třebové a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti VČE-montáže, a. s., projekce 
Litomyšl, Lidická 934, Litomyšl, ze dne 24.10.2011. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 1022 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
pro stavbu „Česká Třebová, Svinná, Fingrál – knn, nn“ na pozemku Města Ceská 
Třebová ppč. 561/1 v katastrálním území Svinná u České Třebové a obci Česká 
Třebová, mezi Městem Česká Třebová, jako budoucím povinným z věcného břemene, a 
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, v textu dle  
návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 1023 
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.07.2009 zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Demolice objektu na pozemku stpč. 2890 v k. ú. Česká 
Třebová“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem: David Skalický, IČ 684 73 630, 
místo podnikání: U Podhorky 617, 560 02  Česká Třebová, za nejvýše přípustnou cenu 
ve výši 78.000,- Kč včetně DPH. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 1024 
Rada města schvaluje záměr výpůjčky pozemků ppč. 3042/4, ppč. 3042/6, ppč. 3042/10 a 
část stpč. 1046, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem vyučování a 
výchovy mládeže, na dobu neurčitou od 01.01.2012 s výpovědní lhůtou 1 rok. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 1025 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o směně  pozemků  ppč.  
384/4 o výměře 416 m2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a ppč. 485 o 
výměře 3438 m2, v katastrálním území Parník, ve vlastnictví Města Česká Třebová, za  
ppč. 1088 o výměře 3351 m2, ppč. 1055/2 o výměře 144 m2, ppč. 1056/2 o výměře 79 m2 a 
ppč. 1073/2 o výměře 495 m2, vše v katastrálním území Parník. 
Náklady spojené s převodem, tj. poplatek za návrh na vklad, uhradí Město Česká 
Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 1026 
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. 2  o velikosti 1+2  v 
čp. 1102 na Masarykově ulici v České Třebové na dobu neurčitou, s účinností od 
01.12.2011, za měsíční nájemné 51,95 Kč/m2. Současně rada města schvaluje uzavření 
dohody o ukončení nájmu k bytu č. 1 na Habrmanově ulici   v čp. 1106 v České Třebové 
ke dni 30.11.2011. Rada města v tomto případě nepožaduje složení peněžních 
prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s 
užíváním bytu podle § 686a) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 1027 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit jakékoliv nabytí pozemků ppč. 
223/3, 223/7, 223/8, 223/9, 223/10 a 223/11v katastrálním území Parník, dle nabídky 
Realitní kanceláře Mouřenín, ze dne 07.11.2011.   
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 1028 
Rada města bere na vědomí zprávu o Vyhodnocení veřejné zakázky a elektronické 
aukce na sdružené služby dodávky elektřiny pro období 01.02.2012 do 31.01.2013 a  
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schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, vše v textu dle návrhu.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 1029 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 
315/2011 mezi Městem Česká Třebová, jako zákazníkem, a obchodní společností Amper 
Market, a. s., IČ 241 28 376, se sídlem Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00, 
jako obchodníkem, v textu dle návrhu.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 1030 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 
316/2011 mezi Městem Česká Třebová, jako zákazníkem, a obchodní společností Amper 
Market, a. s., IČ 241 28 376, se sídlem Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00, 
jako obchodníkem, v textu dle návrhu.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 1031 
Rada města schvaluje znění typové Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 
mezi obchodní společností Amper Market, a. s., IČ 241 28 376, se sídlem Praha 4, Antala 
Staška 1076/33a, PSČ 140 00, jako obchodníkem, a příspěvkovými organizacemi Města 
Česká Třebová, jako zákazníky, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 1032 
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.07.2009 a Protokolu o otevírání obálek s 
nabídkami ze dne 09.11.2011 a Protokolu o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 
ze dne 09.11.2011, zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Městský 
kamerový dohlížecí systém Česká Třebová, kamerový bod Na Splavě“ a uzavření 
smluvního vztahu s dodavatelem  TELNES s.r.o., Lhotka 134, Česká Třebová, PSČ 560 
02, IČ 288 07 529 za nabídkovou cenu ve výši 267.632,- Kč včetně DPH. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 1033 
Rada města schvaluje v souladu s § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou 
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zakázku na stavební práce „Změna č. 1 v rámci stavby Sběrný dvůr Česká Třebová“ ze 
dne 09.11.2011 a schvaluje uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č. 1 k SoD č. 
130/2011 ze dne 16.05.2011 se zhotovitelem M - SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice, 
PSČ 530 03, IČ 421 96 868, za dohodnutou cenu ve výši 499.257,- Kč včetně DPH. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 1034 
Rada města uděluje výjimku dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 na 
kulturní akci, kterou po řádá paní Irena Snítilová, IČ 88166473, místo podnikání 
Pražského 1719, 560 02 Česká Třebová, v Restauraci Trávník dne 26.11.2011 v době od 
20:00 hodin do 2:00 hodin dne 27.11.2011, v textu dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 1035 
Rada města uděluje výjimku dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006  na 
kulturní akci, kterou po řádá společnost L-Contact Club, s.r.o., IČ 24743488, se sídlem 
Varšavská 30, 120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady, zastoupená panem Ladislavem 
Jandou, jednatelem společnosti, pořádanou dne 19.11.2011 v době od 20:00 hodin do 
02:00 hodin dne 20.11.2011 v restauraci Pod Skalkou v České Třebové, dle předloženého 
návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 1036 
Rada města schvaluje zakoupení 2 ks motorových tříkolek zn. VELOREX 16/175 a 
16/350 z investičního fondu Městského muzea Česká Třebová, za účelem vytvoření 
specializované podsbírky, dle předloženého návrhu. 
. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 1037 
Rada města souhlasí s připojením komunikace dle situace z pozemku ppč. 271/91 v k.ú. 
Parník na místní komunikaci ul. Grégrova v Č.Třebové podle žádosti Sdružení 
spoluvlastníků cesty na ppč. 271/91 a 271/100 k.ú. Parník. 
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silni čního hospodářství. 
 
        Zodpovídá: Ing. Hájek 
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č. 1038 
Rada města schvaluje  změnu závazných ukazatelů hospodaření  příspěvkových 
organizací města dle zákona č.250/2000 Sb. včetně ukazatelů dle nařízení vlády č. 
447/2000 Sb. na rok 2011 dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Budil 
 
 
    
Schválil: 
 
Dobromil Keprt  
místostarosta  
 
  
Zapsala: 
 
Miroslava Kejvalová  
sekretariát 
 

 
 
           Jaroslav  Z e d n í k  

starosta města 
  
 
  
 

V České Třebové dne  14. listopadu 2011 
 
 
 


