
Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová  
z jednání konaného  

18. dubna 2011 
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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č. 39 
Zastupitelstvo města neschvaluje 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 1024/11a, 130 00 Praha 3. 
(Viz usnesení RM č. 168  ze 14.3.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 40 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej 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, P. J., 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. 204   z 21.3.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 41 
Zastupitelstvo města  schvaluje prodej: 
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, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 
29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02. 
Náklady spojené s převodem, tj.  poplatek za návrh na vklad, uhradí nabyvatel. 
(Viz usnesení RM č. 205   z 21.3.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 42 
Zastupitelstvo města schvaluje  prodej  pozemků stpč. 92 o výměře 275 m2 a   
stpč. 4723 o výměře 31 m2, (části původního pozemku stpč. 92 o výměře 306 m2, 
rozděleného dle geometrického plánu č. 3496-667/2010) v katastrálním území a 
obci Česká Třebová, J. S., za cenu 800,-Kč/m2, tj. celkem za 244.800,-Kč. Kupní 
cena bude splacena takto: Část kupní ceny ve výši 61.200,-Kč bude splacena při 
podpisu kupní smlouvy a  zbytek pak ve třech čtvrtletních splátkách ve výši 
61.200,-Kč. 
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Před prodejem bude  pozemek stpč. 4723  a nezbytná část stpč. 92 zatížena 
věcným břemenem, spočívajícím v právu umístění, provozu a oprav zařízení 
transformační stanice a kabelového vedení 35 kV a v právu chůze a jízdy 
v souladu s ust.§ 25 odst. 5. zákona č. 458/2000, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., 
IČ 272 32 425, se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 
 
Převáděné pozemky budou ve smyslu usnesení městského zastupitelstva č. 75 
z 16.06.1999 do doby úplného splacení  kupní ceny nemovitostí zatíženy 
zástavním právem ve prospěch Města Česká Třebová. Na převáděných 
pozemcích bude rovněž sjednáno ve smyslu usnesení městského zastupitelstva 
č. 76 z 16.06.1999 věcné právo předkupní za stejnou cenu ve prospěch Města 
Česká Třebová. Náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel. 
(Viz usnesení RM č. 206   z 21.3.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 43 
Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku ppč. 3752, 
v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti L.G. ze dne 31.01.2011. 
(Viz usnesení RM č. 207  z 21.3.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 44 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitosti, čj. UZSVM/HSY/1763/2011–HSYR – Rp 5775/0/1999 Ty, a to ppč. 
3405/5 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. 208   z 21.3.2011) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 45 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření  smlouvy o přijetí daru  nemovitostí, a to 
pozemků ppč. 251/10 a ppč. 398/9 v katastrálním území Kozlov u České Třebové 
a obci Česká Třebová, vzniklých na základě geometrického plánu č. 140-
158/2009, včetně jejich povrchových úprav, mezi Městem Česká Třebová, jako 
nabyvatelem, a P.H. a spoluvlastníky, jako převodci. 
(Viz usnesení RM č. 297   ze 4.4.2011)) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
 
č. 46 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření  smlouvy o přijetí daru  nemovitostí, a to 
pozemků ppč. 271/100 a ppč. 271/91 v katastrálním území Parník a obci Česká 
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Třebová mezi Městem Česká Třebová, jako nabyvatelem, a spoluvlastníky těchto 
pozemků, jako převodci, za následujících podmínek: 
1. Pozemky budou před převodem zbaveny právních vad (s výjimkou věcných 

břemen pro průchod a průjezd).  
2. Bude uzavřena a naplněna samostatná písemná smlouva, která stanoví způsob 

a rozsah vybudování pozemní komunikace na převáděných pozemcích 
spoluvlastníky. 

(Viz usnesení RM č. 298  ze 4.4.2011)) 
Zodpovídá: Ing. Smrčka 

 
č. 47 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dohody o splácení mimořádné dotace, v 
textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková  
 
 
č. 48 
Zastupitelstvo města neschvaluje žádost o prominutí úhrady nesplaceného 
zůstatku mimořádné půjčky, která byla poskytnuta Volejbalovému klubu Česká 
Třebová, IČ 69836515 v roce 2006,  dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková  
 
č. 49 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace s 
Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Třebová II., IČ 75158248, Na Skále 573, 560 
02 Česká Třebová, zastoupenou panem Lubomírem Vašinou, ve výši Kč 60.090,--, 
za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům 
sportovních oddílů, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková  
 
č. 50 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace s 
Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Třebová, IČ 44470215, Na Skále 573, 560 02 
Česká Třebová, zastoupenou paní Růženou Dobrouckou, ve výši Kč 84.000,--, za 
účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům 
sportovních oddílů, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková  
 
č. 51 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace s 
Tělovýchovnou jednotou Lokomotiva, o. s. Česká Třebová, IČ 15029824, Husova 
22, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem Čestmírem Rypkou, ve výši Kč 
683.850,--, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na 
odměny trenérům sportovních oddílů, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková  
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č. 52 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace se 
Školním sportovním klubem při Gymnáziu Česká Třebová, IČ 26998904, se 
sídlem Tyršovo náměstí 970, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným PaedDr. 
Zbyňkem Slavíkem, ve výši Kč 169.400,--, za účelem podpory sportovní činnosti 
mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého 
návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková  
 
č. 53 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace se 
sdružením JUDO Česká Třebová o.s., IČ 22872205, se sídlem U Starého hřbitova 
2122, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným Ing. Martinem Typlem, ve výši Kč 
184.260,--, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na 
odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková  
 
č. 54 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace s 
TK Česká Třebová, IČ 26575311, Husova 22, 560 02 Česká Třebová, 
zastoupeným panem Jaroslavem Rybkou, ve výši Kč 157.120,--, za účelem 
podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům mládeže, 
v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková  
 
č. 55 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace se 
SKI KLUBEM Česká Třebová, o.s., IČ 15029255, se sídlem Na Skále 573, 560 02 
Česká Třebová, zastoupeným Ing. Jiřím Zapletalem, ve výši Kč 82.460,--, za 
účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům 
mládeže, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková  
 
č. 56 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace s 
FK Česká Třebová s.r.o., IČ 62062174, se sídlem Pod Jelenicí 597, 560 02 Česká 
Třebová, zastoupeným panem Rudolfem Havlíčkem, ve výši Kč 196.240,-- na 
odměny trenérům mládeže v roce 2011, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková  
 
č. 57 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace s 
Fotbalovým klubem Česká Třebová, IČ 15030679, se sídlem Pod Jelenicí 597, 
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Česká Třebová, zastoupeným panem Bohumírem Nejedlým, ve výši K č 201.300, -
- za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011, v textu dle 
předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková  
 
 
č. 58 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace se 
SPORTOVNÍM  KLUBEM BASKETBALU p ři VOŠ a SOŠ ČESKÁ TŘEBOVÁ, 
se sídlem Habrmanova 1540, IČ 27003116, 560 02  Česká Třebová, zastoupeným 
panem Vlastimilem Rybkou, ve výši Kč 119.780,--, za účelem podpory sportovní 
činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle 
předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková  
 
č. 59 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace s 
FbK Orlicko T řebovsko, místní pobočka, IČ 75095408, se sídlem Tylova 715, 560 
02 Česká Třebová, zastoupeným panem Jiřím Typlem, ve výši Kč 103.420,--, za 
účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům 
mládeže, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková  
 
č. 60 
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 
finanční dotace ve výši Kč 70.000,-- Tělocvičné jednotě Sokol Lhotka, IČ 
49314874, se sídlem Lhotka 149, 560 02 Česká Třebová, zastoupené panem 
Bohumírem Štusákem, za účelem rekonstrukce budovy v areálu T.J. Sokol 
Lhotka, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: H.Hrdličková  
 
č. 61 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 47, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, Zadání Změny č. 6 Územního plánu  města Česká Třebová, v textu dle 
návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Švercl  
 
č. 62 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení v roce 
2011  v celkové výši 380.000,--Kč dle předloženého návrhu a zároveň bere na 
vědomí informaci o  využití Fondu rozvoje bydlení v r. 2010. 

Zodpovídá: Ing. Budil 
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č. 63 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
Městem Česká Třebová a  Nadějí o.s. -  K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5 – 
Stodůlky,  IČ: 00570931,  v textu  dle předloženého návrhu. 

 
Zodpovídá: JUDr. Gibišová  

 
č. 64 
Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění „Cena města Česká Třebová  
2010“ Janu Šimůnkovi st, dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Žáčková  
 
č. 65 
Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění „Cena města Česká Třebová  
2010“ Miloslavu Zoubelemu,  dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Žáčková  
 
č. 66 
Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění „Cena města Česká Třebová  
2010“ Občanskému  sdružení BACRIE, dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Žáčková  
 
č. 67 
Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění „Cena města Česká Třebová  
2010“ Rockové skupině NIL, dle předloženého návrhu.  

Zodpovídá: Ing. Žáčková  
 
č. 68 
Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění „Cena města  
Česká Třebová 2010“ PhDr. Ludmile  Marešové-Kesselgruberové, 
dle předloženého  návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Žáčková  
 
č. 69 
Zastupitelstvo města schvaluje odstoupení Města Česká Třebová z účasti na 
přípravě a realizaci investičního projektu „Cyklostezka Česká Třebová - 
Lanškroun“, v četně věcného a finančního vypořádání dosavadní účasti města na 
investičním projektu. 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 70 
Zastupitelstvo města zrušuje svoje usnesení č. 112/2009 ze dne 27.5.2009.  
(Citace usnesení ZM č.112/2009 ze dne 27.5.2009: 
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 „Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast Města Česká Třebová na 
přípravě a realizaci investičního projektu „Cyklostezka Česká Třebová - Lanškroun“ 
ve výši do 3/10 nákladů, připadající na dotčená města“.) 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 71 
Zastupitelstvo města schvaluje přípravu investičního záměru „Digitalizace kina v 
Kulturním centru Česká Třebová“, v textu dle návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
 

 
 
 
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 19. dubna  2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


