
 
 

Usnesení Rady města Česká Třebová 
z jednání konaného 

dne 11. července 2011 
Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 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. 682 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v čp. 19 ve 
Svinné mezi Městem Česká Třebová jako pronajímatelem a Sborem dobrovolných 
hasičů Svinná, IČ 61238627, se sídlem Svinná, 560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, v 
textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 683 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v čp. 19 ve 
Svinné mezi Městem Česká Třebová jako půjčitelem a Městskou knihovnou Česká 
Třebová, IČ 70957177, se sídlem Smetanova 173, 560 02 Česká Třebová, jako 
vypůjčitelem, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
 
č. 684 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej plynárenského zařízení, 
STL plynovodu DN 63 o délce 146 m a 8 ks plynových přípojek DN 32 o délce 27,7 m, 
pořízeného v rámci stavby „Výstavba infrastruktury pro rodinné domy, ul. Kateřinská, 
Česká Třebová, III. etapa“, za kupní cenu 381.600,- Kč včetně DPH v zákonné výši, mezi 
Městem Česká Třebová, jako převodcem a společností  VČP Net, s.r.o., se sídlem Hradec 
Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04, IČ 274 95 949, jako nabyvatelem a uzavření 
kupní smlouvy, v textu dle přiloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing.Smrčka 
 
č. 685 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej plynárenského zařízení, 
STL plynovodu DN 90 o délce 213 m a 2 ks plynových přípojek DN 40 o délce 20,4 m, 
pořízeného v rámci stavby „Bytové domy v ulici na Trubech“, za kupní cenu 572.400,- 
Kč včetně DPH v zákonné výši, mezi Městem Česká Třebová, jako převodcem a 
společností  VČP Net, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04, 
IČ 274 95 949, jako nabyvatelem a uzavření kupní smlouvy, v textu dle přiloženého 
návrhu.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 686 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku ppč. 251/1, 
označeného dle návrhu geometrického plánu č. 150-35/2011 jako ppč. 251/11 o výměře 
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1.600 m2 v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Ceská Třebová.  Náklady 
spojené s převodem uhradí Město Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 687 
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.07.2009 přímé zadání zakázky „Zadávací 
řízení veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Česká 
Třebová a jeho příspěvkové organizace“ a uzavření smluvního vztahu formou mandátní 
smlouvy s uchazečem eCENTRE, a.s., IČ 27149862, se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 
Praha 7, v textu dle návrhu.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 688 
Rada města schvaluje uzavření smluv  o společném postupu zadavatelů při 
centralizovaném zadávání mezi Městem Česká Třebová, jako centrálním zadavatelem a 
příspěvkovými organizacemi města, jako pověřujícími zadavateli, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 689 
Rada města souhlasí se stavbou „Terénní úpravy pro vyrovnání terénu u dolní stanice 
areálu Peklák, Česká Třebová“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 717/4, ppč. 
718/7 a ppč. 730/9, vše v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, kterou bude 
upraven sjezdový areál Peklák, dle žádosti společnosti Eko Bi s. r. o., IČ 648 27 500, se 
sídlem Semanínská 2050, Česká Třebová, ze dne 29.06.2011. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 690 
Rada města souhlasí se stavbou „Zahradní chatka na ppč. 615/3 v k. ú. Česká Třebová“, 
která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 614 v katastrálním 
území a obci Česká Třebová. 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
 
 
č. 691 
Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku, uzavřené dne 
10.09.2003, se společností Pe GAZ International, a.s., IČ 25551825, se sídlem Konice, 
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Masarykovo nám. 62, okres Prostějov, za účelem pronájmu umístění prodejního 
automatu na svíčky, dohodou ke dni 30.06.2011.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 692 
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 739 o výměře 1 m2 /za hlavní 
hřbitovní bránou/ v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem umístění 
prodejního automatu na svíčky, za cenu 500 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, od 
01.09.2011. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 693 
Rada města zrušuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby „Zajištění 
dopravní obslužnosti města Česká Třebová městskou autobusovou dopravou“, v textu 
dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 694 
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „TC ORP Česká 
Třebová“ a schvaluje úpravu termínu plnění předmětu díla a uzavření smluvního 
vztahu formou Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 97/2011 ze dne 06.05.2011 s 
dodavatelem VDI Meta - výrobní družstvo invalidů, 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava - 
Vítkovice, IČ 258 61 808, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 695 
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „TC ORP Česká 
Třebová“ a schvaluje úpravu termínu plnění předmětu díla a uzavření smluvního 
vztahu formou Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 140/2011 ze dne 19.05.2011 s 
dodavatelem VDI Meta - výrobní družstvo invalidů, 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava - 
Vítkovice, IČ 258 61 808, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
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č. 696 
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Rekonstrukce 
hygienického zařízení, výměna oken a dveří ZŠ Habrmanova, Česká Třebová“ a 
schvaluje úpravu termínu plnění předmětu díla a úpravu ceny plnění předmětu díla a 
uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č.4 k SoD č.346/2008 ze dne 08.12.2008 ve 
znění Dodatku č.1 ze dne 24.07.2009, Dodatku č.2 ze dne 03.05.2010 a Dodatku č.3 ze 
dne 29.03.2011 se zhotovitelem DS INTEX s.r.o., U Dvora 118, 560 02 Česká Třebová, 
IČ 274 98 492, v textu dle návrhu.    
 
        Zodpovídá: Ing Švercl 
 
č. 697 
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.07.2009 zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Výměna oken jídelny Základní školy Česká Třebová, 
Habrmanova ulice“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem PROPLAST, spol. s 
r.o., Hřbitovní 218, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 609 35 987, za nejvýše přípustnou cenu ve 
výši 264.194,- Kč včetně DPH. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 698 
Rada města Česká Třebová bere na vědomí uplatnění nároku na náhradu škody N. H. a 
schvaluje sdělení, v textu dle přiloženého návrhu. 
 
 
        Zodpovídá: Mgr. Honl 
 
č. 699 
Rada města Česká Třebová bere na vědomí uplatnění nároku na náhradu škody E. K. a 
schvaluje sdělení, v textu dle přiloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Mgr. Honl 
 
č. 700 
Rada města Česká Třebová bere na vědomí uplatnění nároku na náhradu škody B. T. a 
schvaluje sdělení, v textu dle přiloženého návrhu.  
 
        Zodpovídá: Mgr. Honl 
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Schválil: 
 
Ing. Jaromíra Žáčková 
místostarostka  
 
  
 
 
Zapsala: 
 
Miroslava Kejvalová  
sekretariát 
 

 
 
           Jaroslav  Z e d n í k  

starosta města 
 
 
 
 
  
 

V České Třebové dne  11. července 2011 
 
 
 


