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č. 161 
Rada města schvaluje „Stanovisko vlastníka pozemku“ ve věci odstranění a okleštění 
stromoví a jiných porostů pod vedením VVN 1121-1122 distribuční soustavy na 
pozemcích Města Česká Třebová ppč. 1797/1, ppč. 1808/2, ppč. 1814/1 a ppč. 1835/20, 
vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti FORESTER 
SERVIS, s. r. o., IČ 277 89 624, se sídlem Rybí 171, PSČ 742 65, ze dne 17.02.2011, v 
textu dle návrhu. 

 
Zodpovídá: Ing. Smrčka 

č. 162 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Česká 
Třebová – Lhotka, ČOV – kVN, DTS, NN“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 
756/1 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová a ppč. 392/13 v katastrálním 
území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová,  a to ve prospěch  vlastníka této 
stavby, tj. společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02. 
 
Obsahem práva věcného břemene ze smlouvy o zřízení věcného břemene ve výše 
uvedeném případě bude právo umístit stavbu „Česká Třebová – Lhotka, ČOV – kVN, 
DTS, NN“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 756/1 v katastrálním území Parník 
a obci Česká Třebová a ppč. 392/13 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a 
obci Česká Třebová, a vstupovat na tyto pozemky za účelem provádění kontroly, údržby 
a oprav stavby, vše v nezbytném rozsahu nutném k provedení neodkladných prací a 
úkonů s tímto spojených. Po každém zásahu do pozemků ve vlastnictví Města Česká 
Třebová je oprávněný z věcného břemene povinen, nejpozději do tří pracovních dnů, 
uvést pozemky do původního stavu. Oprávněný z věcného břemene je povinen uhradit 
plně povinnému z věcného břemene každou škodu, která by v souvislosti s výkonem jeho 
práva povinnému vznikla, a to nejpozději do 30-ti dnů od jejího vzniku, případně jejího 
zjištění.  
 
Věcné břemeno se zřídí úplatně, a to za úhradu sjednanou dohodou ve výši 5.700,- Kč + 
DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí 
oprávněný z věcného břemene. 
 

        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 163 
Rada města souhlasí s instalací vstupních bezpečnostních dveří v pobočce GE Money 
Bank, a. s.  v čp. 173 na Smetanově ulici v České Třebové, dle žádosti společnosti GE 
Money Bank, a. s., IČ 256 72 720, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28  Praha 4, ze dne 
04.02.2011.  

        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 164  
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o provedení stavebních úprav, technickém 
zhodnocení a odepisování“ v objektu čp. 173 na Smetanově ulici v České Třebové,  mezi 
Městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a společností GE Money Bank, a. s., IČ 
256 72 720, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28  Praha 4, jako nájemcem, v textu dle 
návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 165 
Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene ze dne 08.06.2009 pro stavbu CENTRUM OBCHODU A SLUŽEB 
ČESKÁ TŘEBOVÁ, přeložení komunikačních kabelů HDPE trubek“ na pozemcích 
Města Česká Třebová ppč. 54/3, ppč. 789/14 a ppč. 789/16, vše v katastrálním území 
Parník a obci Česká Třebová, uzavřené mezi Městem Česká Třebová, jako povinným z 
věcného břemene, společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IČ 601 93 336, se 
sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha 4, jako oprávněným z věcného břemene, a 
společností QINN INVEST s. r. o., IČ 602 81 359, se sídlem Mánesova 4757, Chomutov, 
jako stavebníkem vynucené překládky komunikačního zařízení, v textu dle návrhu.  

 
Zodpovídá: Ing. Smrčka 

 
č. 166 
Rada města schvaluje uzavření české verze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene pro stavbu „CENTRUM OBCHODU A SLUŽEB ČESKÁ 
TŘEBOVÁ, přeložení komunikačních kabelů HDPE trubek“ na pozemcích Města 
Česká Třebová ppč. 54/3, ppč. 789/14 a ppč. 789/16, vše v katastrálním území Parník a 
obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene, 
společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., jako oprávněným z věcného břemene, a 
společností Kaufland Česká republika v. o. s., jako stavebníkem vynucené překládky 
komunikačního zařízení, v textu návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
 
č. 167 
Rada města schvaluje odpověď na podání J. N. ze dne 07.02.2011, v textu dle návrhu.   

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 168 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup ideálního podílu 1/3 na 
ppč. 3557/3 v katastrálním území a obci Česká Třebová, od Pozemkového fondu České 
republiky, I Č 457 97 072, se sídlem Husinecká 1024/1, 130 00 Praha 3.  

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č 169 
Rada města bere na vědomí Oznámení o umístění el. zařízení rozvodu elektřiny - 
provedení obnovy uzemnění příhradového stožáru č. 40 vedení VN linky 824 na 
pozemku Města Česká Třebová ppč. 686/2 v katastrálním území Parník a obci Česká 
Třebová, dle sdělení společnosti K energo s. r. o., IČ 274 94 683, se sídlem Nádražní 346, 
Lanškroun, ze dne 07.03.2011. 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 170 
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 přímé zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávku „Zpracování Změny č.6 Územního plánu města Česká Třebová“ a 
uzavření smluvního vztahu s uchazečem Ing. arch. Petrem Kuldou, Zelená 1178, Ústí 
nad Orlicí, PSČ 562 01,  IČ 188 37 930, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 32.725,- Kč 
bez DPH. 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 171 
Rada města souhlasí s uzavřením smluvního vztahu s Regionální radou regionu 
soudržnosti Severovýchod, Pražská 320/8, Hradec Králové, PSČ 500 04, IČ 750 82 721 o 
poskytnutí dotace  v rámci ROP NUTS II Severovýchod na investiční projekt 
„Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová“ vedeného pod 
registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/14.00769, v textu dle návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 172 
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 přímé zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Oprava plynové kotelny v budově Gymnázia v České 
Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem p. Petrem Nádvorníkem, Husova 
105, Česká Třebová, PSČ 560 02, IČ 135 60 450, za  nejvýše přípustnou cenu ve výši  
157.800,-Kč včetně DPH. 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
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č. 173 
Rada města vylučuje ve smyslu §71 odst. 10 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na službu „Zajištění technického dozoru investora a 
koordinátora BOZP stavby Sběrný dvůr Česká Třebová“ uchazeče č.1 - Stavební 
společnost Dušánek - Beran s.r.o., Ke Hřišti 1097, Chrudim IV, PSČ 537 01, IČ 252 85 
203, v textu dle návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 174 
Rada města vylučuje ve smyslu §71 odst. 10 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na službu „Zajištění technického dozoru investora a 
koordinátora BOZP stavby Sběrný dvůr Česká Třebová“ uchazeče č.5 - KERSON spol. 
s r.o. Dobré 80, Dobré, PSČ 517 93, IČ 455 36 040, v textu dle návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
č. 175  
Rada města vylučuje ve smyslu §71 odst. 10 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na službu „Zajištění technického dozoru investora a 
koordinátora BOZP stavby Sběrný dvůr Česká Třebová“ uchazeče č.6 - Ing. Jiřího 
Požára, Slepá 60, Pardubice,  PSČ 530 09, IČ 111 32 418, v textu dle návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 176 
Rada města vylučuje ve smyslu §71 odst. 10 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na službu „Zajištění technického dozoru investora a 
koordinátora BOZP stavby Sběrný dvůr Česká Třebová“ uchazeče č.9 - Němec-
projekce, s.r.o., B.Martinů 954, Lanškroun, PSČ 563 01, IČ 287 83 468, v textu dle 
návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
č. 177  
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 a v souladu se Závaznými pokyny pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP ze dne 30.7.2010 a podle Protokolu o otevírání 
obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 23.2.2011 zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu na službu „Zajištění technického dozoru investora a 
koordinátora BOZP stavby Sběrný dvůr Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s 
dodavatelem FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČ 259 
63 082, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 206.880,- Kč včetně DPH. 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
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č. 178 
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 a přístavba Městského muzea Česká Třebová“, ve složení  
člen :                                                   náhradník : 
p. Dobromil Keprt                            p. Pavel Klacl           
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.       Ing. Dalibor Zelený   
Ing. Rudolf Sýkora                           p. Ladislav Vraspír  
Ing. Tomáš Friš  / AI                        Ing. Miloslav Ženka  / AI  
Ing. Miloš Novák / AT                      Ing. Petr Schwarzbach  / AI 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 179 
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 kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 3.3.2011 zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávku „Pečovatelská lůžka do Domova pro seniory, Česká 
Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem PROMA REHA, s.r.o., Riegrova 
342, Česká Skalice, PSČ 522 03, IČ 632 19 107, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 
241.768,- Kč včetně DPH. 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 180 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o splátkách pro splácení 
zůstatku poskytnuté mimořádné dotace T.J. Sokol Česká Třebová z roku 2004, ve výši 
100.000 Kč, dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková 
 
 
č. 181 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neprominout úhradu nesplaceného 
zůstatku mimořádné půjčky, která byla poskytnuta  panu Lubomíru Vašinovi, 
starostovi Tělocvičné jednoty Sokol Česká Třebová II., IČ 75158248, se sídlem Na Skále 
573, dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková 
 
č. 182 
Rada města Česká Třebová schvaluje vyřazení hmotného majetku dle předloženého 
návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková 
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č. 183 
Rada města uděluje výjimku dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 
společnosti RELAX CENTRUM U BAZÉNU, s.r.o., se sídlem U Teplárny 605, 560 02 
Česká Třebová, IČ 28776810, zastoupené panem Radkem Motyčkou, pro pořádání 
diskoték v měsíci březnu, a to každý pátek a každou sobotu vždy od 20:00 hodin do 2:00 
hodin následujícího dne. 

Zodpovídá: H.Hrdličková 
 
č. 184 
Rada města uděluje výjimku dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 
společnosti RELAX CENTRUM U BAZÉNU, s.r.o., se sídlem U Teplárny 605, 560 02 
Česká Třebová, IČ 28776810, zastoupené panem Radkem Motyčkou, na akci „Pálení 
čarodějnic 2011“ ve venkovním areálu u RELAX CENTRA U BAZÉNU, U Teplárny 
605, 560 02 Česká Třebová v době od 14:00 hodin dne 30.4.2011 do 1:00 hodiny dne 
1.5.2011. 

Zodpovídá: H.Hrdličková 
 
č. 185 
Rada města schvaluje vyřazení dlouhodobého i drobného majetku z majetku Města 
Česká Třebová, dle přílohy, na základě doporučení inventarizační komise ze dne 24. 2. 
2011. 

Zodpovídá:  Ing. Pirklová  
 
č. 186 
Rada města nepřijímá návrh J. P. v textu dle předloženého návrhu a schvaluje návrh 
dohody o narovnání s tím, že výše narovnání bude činit dva měsíční platy a úhradu 
nákladů právního zastoupení ve výši 19.440,-- Kč s tím, že návrh dohody je platný do 
31.3.2011.  

Zodpovídá: Mgr. Honl 
č.  187 
Rada města Česká Třebová schvaluje vyřazení drobného hmotného majetku z účetní 
evidence Městského úřadu Česká Třebová, dle předloženého návrhu, z účtu:  28/35, 
28/38, 28/42. 

Zodpovídá:  Ing. Pirklová  
 
č. 188  
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. B. Němcové z ppč. 
2765/4  dle situace  v  k.ú. Č. Třebová podle žádosti Bytového družstva Javorka, se 
sídlem U Javorky 1728, 560 02 Česká Třebová. 
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silni čního hospodářství. 

 
Zodpovídá:  Ing. Hájek 
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č. 189 
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 44.000,-- Spolku Gymnázia 
Česká Třebová, zastoupenému paní Janou Sedláčkovou, se sídlem Tyršovo náměstí 970, 
Česká Třebová, IČ 47498731,  na akce konané v rámci EU a Norska, v textu dle 
předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková 
 
č. 190 
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši Kč 40.000,-- 
Volejbalovému klubu Česká Třebová, zastoupenému panem Lubomírem Vašinou, se 
sídlem Komenského 781, 560 02 Česká Třebová, IČ 69836515, na sportovní akce konané 
v rámci EU, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková 
 
č. 191 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 21.000,-- Junáku, svazu skautů a 
skautek ČR, středisko „Javor“ Česká Třebová, zastoupenému panem Pavlem 
Vomáčkou, se sídlem Farská 113, Česká Třebová, IČ 64771270, na akce konané v rámci 
EU, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková 
 
č. 192 
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši Kč 47.000,-- panu J. J., 
na kulturní akce konané v rámci EU, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková 
 
č. 193 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace v celkové výši Kč 25.000,-- TJ Lokomotiva, o.s. 
Česká Třebová, zastoupené panem Čestmírem Rypkou, se sídlem Husova 22, Česká 
Třebová, IČ 15029824, na sportovní akci konanou v rámci EU, v textu dle předloženého 
návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková 
č. 194 
Rada města schvaluje závazné ukazatele 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. R. Budil 
 
 
 
 
 



 
 

Usnesení Rady města Česká Třebová 
z jednání konaného 

dne 14. 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. 195 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 7720348135 mezi 
Městem Česká Třebová a Kooperativou pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group,  IČ 
47116617 se stanoveným ročním pojistným ve výši 497.946,- Kč ve znění dle 
předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. R. Budil 
 
č. 196 
Rada města, po zhodnocení plnění závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových 
organizací města k 31.12.2010, schvaluje rozdělení hospodářského výsledku těchto 
organizací dosaženého k 31.12.2010 dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. R. Budil 
 
 
č. 197 
Rada města schvaluje uzavření Dohody o náhradě škody s panem L. V., v textu dle 
předloženého návrhu. 

 
Zodpovídá:  Ing. Pirklová  

 
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  14.  března 2011 
 
 
 


