
 
 

Usnesení Rady města Česká Třebová 
z jednání konaného 

dne 28. března 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. 
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č. 267 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu věcí movitých a nemovitých ve 
sjezdovém areálu Peklák v České Třebové, specifikovaných v příloze, se společností Eko 
Bi s. r. o., IČ 648 27 500, se sídlem Česká Třebová, Semanínská 2050, okres Ústí nad 
Orlicí, za účelem provozování sjezdového areálu včetně pořádání sportovních, 
kulturních, p řípadně komerčních akcí v průběhu celého kalendářního roku, na dobu 
neurčitou od 01.05.2011, s výpovědní lhůtou 1 rok, za nájemné pro rok 2011 ve výši 
570.000,- Kč/rok + DPH v zákonné výši a od 01.01.2012 ve výši 6.000,- Kč/rok + DPH v 
zákonné výši, v textu dle návrhu. 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 268 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu pozemků ppč. 732/3, ppč. 733, ppč. 
737 a ppč. 738, vše v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, mezi Městem 
Česká Třebová, jako nájemcem, a společností Eko Bi s. r. o., IČ 648 27 500, se sídlem 
Česká Třebová, Semanínská 2050, okres Ústí nad Orlicí, jako podnájemcem, v textu dle 
návrhu. 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 269 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu částí pozemku ppč. 2978/6 v 
katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová, jako 
nájemcem, a společností Eko Bi s. r. o., IČ 648 27 500, se sídlem Česká Třebová, 
Semanínská 2050, okres Ústí nad Orlicí, jako podnájemcem, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 270 
Rada města schvaluje záměr prodeje movitého majetku – sněžného pásového vozidla 
určeného k úpravě lyžařských terénů Kässbohrer Pisten Bully 300, výrobní číslo: 
W09825.10349K30000, včetně příslušenství, které tvoří sada kombi pásů, čelní 
dvanáctipolohová radlice a zadní multiflexní fréza, za cenu minimálně 650.000,- Kč + 
DPH v zákonné výši. Kupní cena bude uhrazena po podpisu kupní smlouvy a předání 
zboží na základě  faktury prodávajícího, se 14 denní splatností. Záměr prodeje bude 
zveřejněn na 15 dnů, součástí záměru bude znalecký posudek a cenová nabídka na 
opravu motoru. 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 271 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
pro stavbu „Revitalizace vlečky, jeřábové dráhy a zpevněných ploch v areálu 
METRANS Česká Třebová, SO 401  Přípojka elektro VN 22 kV  a   SO 302  Vodovodní 
přípojka“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 1673/1, ppč. 1673/3, ppč. 1674/3, 
ppč. 1674/4, ppč. 1674/5, ppč. 1699/3, ppč. 1699/4, ppč. 1699/5, ppč. 1699/6, ppč. 1701/7, 
ppč. 1701/8, ppč. 1741/1, ppč. 1757/1, ppč. 1812/6, ppč. 1812/7, ppč. 1812/8, ppč. 3466/3, 
ppč. 3585/1 a ppč. 3674/17, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi 
Městem Česká Třebová, jako budoucím povinným z věcného břemene, a společností 
METRANS, a. s., IČ  407 63 811, se sídlem Podleská 926/5, Praha 10 – Uhříněves, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu. 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 272 
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy, uzavřené dne 09.06.1997 na část 
pozemkové parcely č. 3376/2 v k.ú. a obci Česká Třebová, s Evou Janischovou dohodou 
ke dni 31.3.2011.  
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 273 
Rada města schvaluje prominutí nájemného za období od 01.01.2011 do 31.03.2011 ve 
výši 315,- Kč, za nerealizovaný pronájem části pozemkové parcely č. 3376/2 v k.ú. a obci 
Česká Třebová, pro Evu Janischovou. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 274 
Rada města souhlasí se stavbou „Česká Třebová, Lhotka 217 – kanalizační přípojka“ v 
ochranném pásmu lesa – lesního pozemku ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 
190/1 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová, dle žádosti 
J. S. ze dne 16.03.2011. 
         

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 275 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výstavbě pro stavbu „Česká Třebová, Lhotka 
217 – kanalizační přípojka“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 675/3 v 
katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová, dle žádosti J. S.ze 
dne 16.03.2011, v textu dle návrhu. 
         

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 276 
Rada města souhlasí se stavbou „Zpevněná plocha pro parkování motorových vozidel na 
části ppč. 2765/4 v k. ú. Česká Třebová“, která sousedí s pozemky Města Česká Třebová 
ppč. 2785/1, ppč. 3439/1 a ppč. 3439/3, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, a 
se zjednodušeným územním řízením, dle žádosti Bytového družstva Javorka, IČ 287 70 
536, se sídlem Česká Třebová, U Javorky 1728, PSČ 560 02, ze dne 23.03.2011. 
        
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
 
č. 277 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt v domě zvláštního určení na 
Matyášově ulici čp. 983 v České Třebové s paní M. D. na dobu určitou jeden rok, s 
účinností od 1. dubna 2011, za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2.  
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 278 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt v domě zvláštního určení na 
Matyášově ulici čp. 983 v České Třebové s paní .B. J. na dobu určitou jeden rok, s 
účinností od 1. dubna 2011, za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2. 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 279 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  v domě zvláštního určení na 
Masarykově ulici v České Třebové v čp. 1400 s paní M. K., s účinností od 1. dubna 2011 
do 30. června 2011 za měsíční nájemné ve výši 48,- Kč/m2. 
         

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
č. 280 
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 čp. 1400 na 
Masarykově ulici v České Třebové s paní J. K. na dobu neurčitou s účinností  od 
01.04.2011 za měsíční nájemné 48,-Kč/m2.  Současně rada města schvaluje uzavření 
dohody s paní J. K. o ukončení nájmu k bytu č. 16 v témže domě ke dni 31.03.2011.   
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 281 
Rada města souhlasí se stavbou „Rekreační objekt Roubenka na ppč. 2650/1 v 
katastrálním území a obci Česká Třebová“, která sousedí s pozemky ve vlastnictví 



 
 

Usnesení Rady města Česká Třebová 
z jednání konaného 

dne 28. března 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. 

 

 4

Města Česká Třebová ppč. 2617/1, ppč. 2650/3 a ppč. 3445/1, vše v katastrálním území a 
obci Česká Třebová, dle žádosti P. Š. a S. S. ze dne 09.02.2011. 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 282  
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši Kč 6.000,-- Fotbalovému 
klubu Česká Třebová, IČ 15030679, se sídlem Pod Jelenicí 597, 560 02 Česká Třebová, 
zastoupenému panem Bohumírem Nejedlým, předsedou klubu, výhradně na sportovní 
akci – Turnaj přípravek na ZŠ Nádražní, v textu dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: H. Hrdličková  
č. 283 
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši Kč 5.000,-- Tenisovému 
klubu Česká Třebová, IČ 26575311, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, 
zastoupenému panem Jaroslavem Rybkou, předsedou klubu, výhradně na sportovní 
akce – Tenisový halový turnaj ml. žactva a Tenisový halový turnaj dorostenců, v textu 
dle předloženého návrhu. 
        Zodpovídá: H. Hrdličková  
 
č. 284  
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 3.000,-- Volejbalovému 
klubu Česká Třebová, IČ 69836515, se sídlem Komenského 781, 560 02  Česká Třebová, 
zastoupenému panem Lubomírem Vašinou, výhradně na sportovní akci – Minivolejbal v 
barvách, v textu dle předloženého návrhu. 
        Zodpovídá: H. Hrdličková  
    
č. 285 
Rada města Česká Třebová  bere na vědomí předloženou zprávu „Vyhodnocení 
účinnosti kontrolního systému Města Česká Třebová za rok 2010“ 
 
        Zodpovídá: Ing. Klímová   
 
č. 286 
Rada města schvaluje v souladu s §38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, zaslání výzvy zájemcům k podání nabídky a k prokázání 
splnění kvalifikace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro zadání podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce  „Rekonstrukce uličního parteru Na Splavě, Česká 
Třebová - 2. etapa“, v textu dle návrhu. 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
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č 287 
Rada města jmenuje v souladu s §71 a následujícími zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi pro otevírání obálek, 
posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební 
práce „Rekonstrukce uličního parteru Na Splavě, Česká Třebová - 2. etapa“, ve složení : 
člen :                                         náhradník :  
          p. Dobromil Keprt                              Ing. Miloslav Cindr   
          Ing. Jaromír Urban                            Ing. Oto Beran  
          Ing. Petr Skopal                                  Ing. Rudolf Sýkora  
          Ing. Tomáš Friš / AI                           Ing. Miloslav Ženka / AI              
          Ing. Petr Schwarzbach / AI               Ing. Miloš Novák / AT 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
č. 288 
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 rozeslání zadávacích podmínek pro 
uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Výměna umělého 
trávníku 3. generace Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice“ v textu dle 
návrhu. 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
č. 289 
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 v areálu tenisových kurtů a na webových stránkách Tenisového klubu Česká 
Třebová, Husova 22, 560 02 Česká Třebová, IČ 26575311.  
        Zodpovídá: Ing. Pirklová  
č. 290 
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Zapského ze stpč. 
1112/6  dle situace  v  k.ú. Č. Třebová podle žádosti pana J. K.. 
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silni čního hospodářství. 
     
       Zodpovídá: Ing. Hájek  
  
Schválil: 
Dobromil Keprt v.r. 
místostarosta  
 
Zapsala: 
Ludmila Rašnerová v.r.  
sekretariát 

                       Jaroslav  Z e d n í k  
starosta města 

vz. Ing. Jaromíra Žáčková v.r.  
                                                                                                     místostarostka  

V České Třebové dne  28.3. 2011  
 


