Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová
z jednání konaného

23. února 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.
č. 1
Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 102 ze dne 28.06.2010.
(Citace usnesení ZM č.102/28.06.2010: Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku
ppč.2489/35 o výměře 186 m2, v katastrálním území a obci Česká Třebová, od Marie
Průchové, bytem Plaská 1267/11, Plzeň, a spoluvlastníků, za cenu 12.000,-- Kč.
Náklady spojené s převodem, tj. kolek na návrh na vklad, zaplatí kupující.)
(Viz usnesení RM č. 28 ze 17.1.2011)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 2
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku ppč. 2489/35 o výměře 186 m2, v
katastrálním území a obci Česká Třebová, od M. P. a spoluvlastníků, za cenu
24.180,- Kč. Náklady spojené s převodem, tj. kolek na návrh na vklad a daň z
převodu nemovitostí, uhradí kupující.
(Viz usnesení RM č. 29 ze 17.1.2011)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 3
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku ppč. 168/2
přiléhající k pozemkům stpč. 706 a ppč. 2319/6 o výměře cca 10 m2, vše v
katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2.
Náklady spojené s prodejem, tj. náklady na vyhotovení geometrického plánu a
kolek k návrhu na vklad vlastnického práva, uhradí nabyvatel.
(Viz usnesení RM č. 36 ze 24.1.2011)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 4
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje:
1) části pozemku 3104/49 o výměře 32 m2, označené dle geometrického plánu č.
3490-035/2010 jako stpč. 4717,
2) části pozemku ppč. 168/2 o výměře 31 m2, označené dle geometrického plánu č.
3491-035/2010 jako stpč. 4718,
3) části pozemku ppč. 3038/30 o výměře 31 m2, označené dle geometrického plánu
č. 3492-035/2010 jako stpč. 4719,
4) části pozemku ppč. 399/5 o výměře 32 m2, označené dle geometrického plánu č.
3494-035/2010 jako stpč. 4721,
5) části pozemku stpč. 1664/4 o výměře 34 m2, označené dle geometrického plánu
č. 3493-035/2010 jako stpč. 1664/8,
vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, tj. celkem 160 m2, za kupní cenu
150,-Kč/m2, tj. celkem za 24.000,-Kč. Náklady spojené s převodem, tj. poplatek
za návrh na vklad, uhradí nabyvatel.
(Viz usnesení RM č. 85 ze 7.2.2011)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 5
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků ppč. 401/4 o výměře 12
m2 a ppč. 396/5 o výměře 14 m2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová,
tj. celkem 26 m2, za kupní cenu 150,-Kč/m2, tj. celkem za 3.900,-Kč. Náklady
spojené s převodem, tj. poplatek za návrh na vklad, uhradí nabyvatel.
(Viz usnesení RM č. 106 ze 14.2.2011)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 6
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
nemovitostí, čj. UZSVM/HSY/69/2011–HSYR – H/UO/2009/4630 Ja, a to
spoluvlastnických podílů ve výši ideální 2/6 pozemků ppč. 3059/1, ppč. 3104/4,
ppč. 3104/20, ppč. 3104/24 a ppč. 3104/37, vše v katastrálním území a obci Česká
Třebová, mezi Městem Česká Třebová, jako nabyvatelem, a Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 697 97 111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 120 00 Praha 2, jako převodcem, v textu
dle návrhu.
(Viz usnesení RM č. 107 ze 14.2.2011)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 7
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet příjmů a výdajů Města Česká Třebová
na rok 2011 včetně financování, tvorby a zapojení finančních fondů města v
celkové výši 290.600.000,- Kč , dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 8
Zastupitelstvo města schvaluje úplné znění zřizovacích listin Základní umělecké
školy Česká Třebová a Domu dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová s platností
od 01.03.2011, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: H.Hrdličková
č. 9
Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Česká Třebová,
IČ 00278653, se sídlem Staré náměstí 78, zastoupeným p. Jaroslavem Zedníkem
a Základní uměleckou školou Česká Třebová, IČ 72085355,
se sídlem
Kozlovská 775, zastoupenou p. MgA. Bohuslavem Mimrou, v textu dle
předloženého návrhu.
Předmětem smlouvy je darování movitého majetku.
Zodpovídá: H.Hrdličková
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č. 10
Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Česká Třebová,
IČ 00278653, se sídlem Staré náměstí 78, zastoupeným p. Jaroslavem Zedníkem
a Domem dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová, IČ 72085363, se sídlem
Sadová 1385, zastoupeným pí Bc. Janou Endyšovou, DiS., v textu dle
předloženého návrhu.
Předmětem smlouvy je darování movitého majetku.
Zodpovídá: H.Hrdličková
č. 11
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
finanční dotace občanskému sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR,
středisko „Javor“ Česká Třebová, IČ 64771270, se sídlem ul. Farská 113, 560 02
Česká Třebová, zastoupenému panem Pavlem Vomáčkou, ve výši Kč 90.000,--, za
účelem úhrady provozních nákladů a nákup vybavení v roce 2011, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: H.Hrdličková
č. 12
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
finanční dotace o. s. TRIARIUS, IČ 70891877, se sídlem Staré náměstí 16, 560 02
Česká Třebová, zastoupenému Mgr. Lenkou Špaisovou, ve výši Kč 150.000,--, na
financování tradičních akcí a částečné pokrytí provozních nákladů, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: H.Hrdličková
č. 13
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
finanční dotace občanskému sdružení TRIBOVIA, IČ 26575701, se sídlem
Klácelova 9, 560 02 Česká Třebová, zastoupenému panem Jaroslavem Prossou,
ve výši Kč 162.000,--, na pronájem ledové plochy zimního stadionu pro potřeby
oddílu krasobruslení a synchronizovaného tance, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: H.Hrdličková
č. 14
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
finanční dotace Tělovýchovné jednotě Lokomotiva, o.s. Česká Třebová, IČ
15029824, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, zastoupené panem
Čestmírem Rypkou, ve výši Kč 400.000,--, na činnost mládeže, z toho oddílu
ledního hokeje Kč 350.000, - na pronájem ledové plochy zimního stadionu a
oddílu plavání Kč 50.000,-- na pronájem krytého plaveckého bazénu, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: H.Hrdličková
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č. 15
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
finanční dotace SKI KLUBU Česká Třebová,o.s., IČ 15029255, se sídlem Na
Skále 573, 560 02 Česká Třebová, zastoupenému Ing. Jiřím Zapletalem, ve výši
Kč 100.000,--, na úpravu, opravu a údržbu běžeckých tratí, v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: H.Hrdličková
č. 16
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
finanční dotace Tělocvičné jednotě Sokol Česká Třebová, IČ 44470215, Na Skále
573, 560 02 Česká Třebová, zastoupené paní Růženou Dobrouckou, ve výši Kč
70.000,--, za účelem rekonstrukce podlahové plochy v herně stolního tenisu a
nátěry oken v historické části budov, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: H.Hrdličková
č. 17
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. 5 Územního plánu města Česká
Třebová“ formou opatření obecné povahy, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 18
Zastupitelstvo města schvaluje přípravu investičního záměru „Revitalizace,
obnova městské zeleně a rozvoj ploch sídelní zeleně, Česká Třebová“ v textu dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 19
Zastupitelstvo města schvaluje věcný rozpočet investiční akce „Revitalizace,
obnova městské zeleně a rozvoj ploch sídelní zeleně, Česká Třebová“ a jeho
spolufinancování do výše navržených objemů, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
č. 20
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu
životní prostředí, oblasti výzvy 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny na
investiční akci „Revitalizace, obnova městské zeleně a rozvoj ploch sídelní zeleně,
Česká Třebová“.
Zodpovídá: Ing. Vrbická
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č. 21
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhuje
ODVOLÁNÍ člena dozorčí rady společnosti TEZA, s.r.o., se sídlem F.V.Krejčího
405, 560 02 Česká Třebová, IČ 620 61 739, MUDr. Martina Formánka a
JMENOVÁNÍ nového člena - pana Ladislava Vraspíra.
Zodpovídá: D. Keprt
č.22
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhuje
ODVOLÁNÍ uvedených členů dozorčí rady společnosti Eko Bi s.r.o., se sídlem
Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, IČ 648 27 500 – Ing. Miloslava Cindra,
Mgr. Josefa Kopeckého a Josefa Kyncla a JMENOVÁNÍ nových členů – Ing.
Jana Homoláče, Ing. Rudolfa Sýkory a Ing. Jana Morávka.
Zodpovídá: D. Keprt
č. 23
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhuje
ODVOLÁNÍ uvedených členů dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost
Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 601
08 118 – pana Bohumíra Nejedlého, Danu Kokešovou a Ing. Jiřího Vencla, Ph.D.,
a JMENOVÁNÍ nových členů – Ing. Miloslava Cindra, RNDr. Vlastimila Hrušku
a Ing. Jaromíra Urbana.
Zodpovídá: D. Keprt
č. 24
Zastupitelstvo města schvaluje, aby osadní výbory, které byly zřízeny v souladu s
ustanovením § 84 dost. 2 písm. m) a § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zůstaly v činnosti pro další volební
období 2010 – 2014.
Zodpovídá: Ing. Pirklová

č. 25
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje
členy a předsedu OSADNÍHO VÝBORU KOZLOV s okamžitou účinností pro
volební období 2010 - 2014 ve složení:
Jan Stránský, předseda
Martin Jasanský
Miloslav Pirkl
Vlastimil Voleský
Vojtěch Heger
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Hana Mauerová
Jana Michalová.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 26
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje
členy a předsedu OSADNÍHO VÝBORU LHOTKA s okamžitou účinností pro
volební období 2010 - 2014 ve složení:
Ing. Rudolf Sýkora, předseda
Mgr. Vladimír Herník
Radek Jasanský
MVDr. Radek Palán
Ing. Petr Sýkora
Libor Štusák
Aleš Valenta.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 27
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje
členy a předsedu OSADNÍHO VÝBORU SKUHROV s okamžitou účinností pro
volební období 2010 - 2014 ve složení:
Daniel Klika – předseda
Pavel Ježek
Tomáš Kyčmol
Lukáš Pakosta
Martin Tlapák.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 28
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje
členy a předsedu OSADNÍHO VÝBORU SVINNÁ s okamžitou účinností pro
volební období 2010 - 2014 ve složení:
Vlastimil Šmíd, předseda
Milada Bartoníčková
Soňa Suchánková
Lucie Kocůrková
Dana Novotná
Michal Jaško
František Uma
Jiří Novotný.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
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č. 29
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
o poskytnutí měsíční odměny za výkon funkce předsedům osadních výborů, kteří
nejsou členy zastupitelstva města, v celkové výši 1.150,- Kč, s okamžitou
účinností.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 30
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o
soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo paní Alexandru
Kovářovou do funkce přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 31
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování
cestovních náhrad při pracovních cestách členů Zastupitelstva Města Česká
Třebová.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 32
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Dodatku č. 11 k Rámcové smlouvě
č.18811847“ uzavřené mezi Městem Česká Třebová a společností T-Mobile
Czech Republic a.s., IČ 64949681, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Bc. Vebr

č. 33
Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o příspěvek z rozpočtu SFDI pro
rok 2011 a prohlašuje, že v případě přiznání finančního příspěvku v souladu s
Pravidly SFDI pro rok 2011 zajistí vlastní finanční prostředky z rozpočtu města
pro rok 2011 na projekt „Stavební úpravy podél silnice I/14 pro zvýšení
bezpečnosti dopravy v České Třebové“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 34
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Městy
Litomyšl, Svitavy, Polička, Moravská Třebová, Česká Třebová a Vysoké Mýto v
projektu Cyklobusem Českomoravským pomezím 2011, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: H.Hrdličková
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č. 35
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi
Městem Česká Třebová a Oblastním spolkem ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého
840, 562 01 Ústí nad Orlicí. IČ: 00426261, v textu dle předloženého návrhu
Zodpovídá: JUDr.Gibišová
č. 36
Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí pohledávky vůči Lence Liškutinové,
ve výši 128.159,-- Kč.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 37
Zastupitelstvo města schvaluje statut kontrolního výboru, v textu dle přiloženého
návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 38
Zastupitelstvo města schvaluje souhlas ručitele s dohodou věřitele a dlužníka o
změně závazku, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: D. Keprt

Schválil:
Dobromil Keprt v.r.
místostarosta

Jaroslav Zedník
starosta města
vz. Ing. Jaromíra Žáčková v.r.
místostarostka

Zapsala:
Ludmila Rašnerová v.r.
sekretariát starosty města

V České Třebové dne 24. února 2011
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