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č.  138 
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku ppč. 1040/2  o výměře 7 m2 v 
katastrálním území Parník a obci Česká Třebová od J. S.. Náklady spojené s 
převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí, uhradí kupující. 
(Viz usnesení RM č. 968  z 31.10.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
č. 139 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku ppč. 1555/1 o výměře 681 
m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem za 
102.150,- Kč. Náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel. 
(Viz usnesení RM č. 994  ze 07.11.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 140 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6 m2 a ppč. 
219/3 o výměře 369 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová J. a N. Sch., 
do společného jmění manželů, za celkovou kupní cenu ve výši 56.250,- Kč, a 
uzavření kupní a zástavní smlouvy v textu dle návrhu. Náklady spojené s 
převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí, uhradí kupující. 
(Viz usnesení RM č. 1015 ze 14.11.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 141 
Zastupitelstvo města schvaluje 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, od 
L. V.. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí, uhradí Město Česká Třebová. 
(Viz usnesení RM č. 1017  ze 14.11.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 142 
Zastupitelstvo města schvaluje 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, a uzavření kupní smlouvy a zástavní smlouvy v textu dle návrhu. 
Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí, uhradí kupující. 
(Viz usnesení RM č. 1018 ze 14.11.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 143 
Zastupitelstvo města schvaluje 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,  J. a H. R., do společného jmění manželů, ve výši ½ podílu, Z. B., 
ve výši ¼ podílu a V. B., ve výši ¼ podílu, za cenu 150,-Kč/m2, tj. celkem za 800,-
Kč. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí, uhradí kupující. 
(Viz usnesení RM č. 1019 ze 14.11.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 144 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu  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, ve vlastnictví J. H., a 
uzavření směnné smlouvy v textu dle návrhu.  Náklady spojené s převodem, tj. 
kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí 
Město Česká Třebová. 
(Viz usnesení RM č. 1025  ze 14.11.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 145 
Zastupitelstvo města neschvaluje jakékoliv nabytí pozemků ppč. 223/3, 223/7, 
223/8, 223/9, 223/10 a 223/11 v katastrálním území Parník dle nabídky Realitní 
kanceláře Mouřenín ze dne 07.11.2011.   
(Viz usnesení RM č. 1027 ze 14.11.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 146 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku ppč. 3/1označené dle 
geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m2, 
v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová M. H., za 
cenu 150,-Kč/m2, tj. celkem za 8.700,-Kč. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a poměrnou část 
nákladů na zhotovení geometrického plánu, uhradí kupující. 
(Viz usnesení RM č. 1039 z 21.11.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 147 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí pozemku ppč. 3/1, označených dle 
geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/9 o výměře 23 m2 a jako 
ppč. 3/10 o výměře 4 m2, v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci 



Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová  
z jednání konaného  

5. prosince  2011  
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 3 

Česká Třebová, P. H. za cenu 150,-Kč/m2, tj. celkem za 4.050,-Kč. Náklady 
spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a poměrnou část nákladů na zhotovení geometrického plánu, uhradí 
kupující. 
(Viz usnesení RM č. 1040 z 21.11.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 148 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemků stpč. 3109 o výměře 45 m2 a 
ppč. 2429/3 o výměře 442 m2,  vše v katastrálním území  a obci Česká Třebová, za  
kupní cenu ve výši  100,-Kč/m2, tj. celkem za 48.700,-Kč, společnosti H.V.D.-CZ 
s.r.o., IČ 252 67 132, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Sladkovského 592, 
PSČ 530 02. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující. 
(Viz usnesení RM č. 1041  z 21.11.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 149 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny části pozemku  ppč.  3555, ve 
vlastnictví Města Česká Třebová, za část pozemku ppč. 424/8 ve vlastnictví J. Ř., 
vše v katastrálním území a obci Česká Třebová (výměra bude upřesněna 
geometrickým plánem). Náklady spojené s převodem uhradí účastníci rovným 
dílem. 
(Viz usnesení RM č. 1042 z 21.11.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 150 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 674/6  v katastrálním území 
Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, 
tj. za cenu 9.600,- Kč,  I. a V. L., do společného jmění manželů. Náklady spojené 
s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí, uhradí nabyvatelé. Vlastní prodej bude realizován po dokončení 
výstavby tlakové kanalizace v pozemku ppč. 674/2 v k.ú. Lhotka u České 
Třebové.  
(Viz usnesení RM č. 1072 z 28.11.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
č. 151 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 674/5  v katastrálním území 
Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, 
tj. za cenu 4.050,- Kč, M. J.. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí nabyvatelka. Vlastní 
prodej bude realizován po dokončení výstavby tlakové kanalizace v pozemku 
ppč. 674/2 v k.ú. Lhotka u České Třebové.  
(Viz usnesení RM č. 1073 z 28.11.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 152 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 82 katastrálním území 
Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, 
tj. za cenu 47.850,- Kč,  D. M.. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí nabyvatel.  
(Viz usnesení RM č. 1074 z 28.11.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 153 
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku  ppč. 675/13 a části pozemku 
ppč. 675/19 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová,  
podle žádosti D. M. ze dne 31.08.2011. 
(Viz usnesení RM č. 1075 z 28.11.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 154 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 v roce  2011 ve výši dle 
předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Budil 
 
č. 155 
Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu §13 zákona 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů tato 
pravidla rozpočtového hospodaření Města Česká Třebová v době od 1.1.2012 do 
schválení rozpočtu města na rok 2012: 
1) Z městského rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje, související s plynulým  
            provozem městského úřadu, města a organizací městem založených či  
            zřízených. 
2) S výjimkou havarijních situací budou financovány pouze drobné akce  
            oprav a údržby v jednotlivých případech nepřevyšující částku 40.000,- Kč  
            a nedokončené smluvně sjednané akce oprav a údržby z roku 2011. 
3) V případě nevyčerpání finančních prostředků v r. 2011 na výdaje  
             schválené v rozpočtu města na rok 2011, mohou být tyto výdaje  
             realizovány v r. 2012 do výše rozdílu schváleného rozpočtu města a  
             skutečného čerpání výdajů v r. 2011. 
4) Starosta města může na žádost tajemnice MěÚ nebo statutárních orgánů  
             organizací městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací  
             nové akce investičního nebo neinvestičního charakteru nebo navýšení     
             jmenovitých výdajů uvedených v bodu 6) těchto pravidel v hodnotě  do  
             60.000,- Kč v jednotlivém případě. Suma takto realizovaných výdajů  
             nesmí překročit 240.000,- Kč. 
5) Rada města může na žádost tajemnice MěÚ nebo statutárních orgánů  
             organizací městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací  
             nové akce investičního nebo neinvestičního charakteru, nebo navýšení  
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            jmenovitých výdajů uvedených v bodu 6) těchto pravidel v hodnotě do  
            100.000,- Kč v jednotlivém případě. Suma takto realizovaných výdajů  
            nesmí překročit 300.000,- Kč. 
6) Kromě výše uvedených výdajů mohou být Městem vynaloženy finanční  
            prostředky na tyto účely : 
            a)zpracování a doručení informační publikace „Ročenka Českotřebovsko“  
               v hodnotě do 74.000,- Kč, 
            b)reprezentace města na veletrzích v hodnotě do 240.000,- Kč,    
            c)příspěvek stacionáři Lhotka v hodnotě do 250.000,- Kč, 
            d)služby nadace Naděje v hodnotě do 400.000,- Kč, 
            e)sběrný dvůr Semanínská ul. v hodnotě do 250.000,- Kč, 
            f) městské muzeum – rekonstrukce a zástavba proluky v hodnotě do  
            7.750.000,- Kč, 
            g)příspěvek Regionu Orlicko-Třebovsko v hodnotě do 321.000,- Kč. 
 

Zodpovídá: Ing. Budil 
 
č. 156 
Zastupitelstvo města v  souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, vydává „Změnu č. 6 Územního plánu města Česká 
Třebová“ formou opatření obecné povahy, v textu dle  návrhu. 

 
Zodpovídá: Ing. Švercl  
 

č. 157 
Zastupitelstvo města v souladu s § 44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje zařazení změny funkčního využití pozemků pč. 1040/1 a pč. 
1040/5, oba v k.ú. a obci Česká Třebová na základě žádosti manželů T. a H. H. do 
připravované „Změny č. 7 Územního plánu města Česká Třebová“, v textu dle 
návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Švercl  
 
č. 158 
Zastupitelstvo města v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  ve znění pozdějších předpisů, 
schvaluje pořízení „Změny č. 7 Územního plánu města Česká Třebová“. 

 
Zodpovídá: Ing. Švercl  

 
č. 159 
Zastupitelstvo města v souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  ve znění pozdějších předpisů, 
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jmenuje do funkce určeného zastupitele pro pořizování „Změny č. 7 Územního 
plánu města Česká Třebová“ místostarostu města pana  Dobromila Keprta. 

Zodpovídá: Ing. Švercl  
 
č. 160 
Zastupitelstvo města schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území města Česká Třebová a o systému 
nakládání se stavebním odpadem,  v textu dle předloženého návrhu. 

 
Zodpovídá: Ing. Vrbická  

 
č. 161 
Zastupitelstvo města, v souladu s ust.  § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128//2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje změnu 
Zakladatelské listiny společnosti Eko Bi s.r.o., se sídlem Semanínská 2050, Česká 
Třebová, PSČ 560 02, IČ 648 27 500, tak, že se čl. V. Zakladatelské listiny 
doplňuje o novou činnost, kterou je poskytování tělovýchovných a sportovních 
služeb v oblasti lyžařské školy.  
Článek V. Zakladatelské listiny společnosti pak zní nově takto: 
V. Předmět podnikání: 
               - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského  
                  zákona; 
               - silniční motorová doprava:  
                  -  nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené    
                     hmotnosti do 3,5 tuny včetně;  
                   - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené  
                     hmotnosti nad 3,5 tuny; 
              - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; 
              - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; 
              - provozování solárií; 
              - malířství, lakýrnictví, natěračství; 
              - poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti lyžařské  
                školy. 
 

Zodpovídá: Ing.Cink  
 
 
č. 162 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s 
občanským sdružením PŘÁTELSTVÍ, se sídlem Česká Třebová, U Javorky 125, 
IČ 49312529, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá:JUDr. Gibišová  
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č. 163 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o úvěru č. 
061002200949 ze dne 29.1.2003 mezi Komerční bankou a.s., IČ 45317054 a 
Městem Česká Třebová, IČ 00278653 s použitím pevné úrokové sazby od 1.1.2012 
do 31.12.2017 ve výši 3,47% p.a. ze zůstatku jistiny ve znění dle předloženého 
návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Budil 
 

č. 164 
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě 
o poskytnutí dotace   ze dne 14.02.2005 mezi Městem Česká Třebová, se sídlem 
Staré náměstí 78, Česká Třebová,   IČ 00278653 a mezi OIK TV s.r.o., se sídlem 
Trávník 1906, Česká Třebová, IČ 25927281, v textu dle předloženého návrhu. 
 
                                                                                       Zodpovídá: paní Hrdličková  
 
 
 
Schválil: 
Dobromil Keprt  v.r.  
místostarosta                                                                                                        

          Jaroslav  Zedník  v.r.  
   starosta města 
                  

Zapsala: 
Ludmila Rašnerová v.r.  
sekretariát starosty města  

 
V České Třebové dne 7. prosince 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


