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č. 866 
Rada města v působnosti valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., se sídlem 
Česká Třebová, F. V. Krejčího čp. 405, PSČ 560 02, IČO 620 61 739, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 
7299 (dále jen TEZA, s.r.o.), rozhodla o koupi budovy čp. 1906, objekt k bydlení, na 
stavební parcele č. 3328 a dále pozemků označených dle katastru nemovitostí jako 
stavební parcela č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemková parcela č. 183/3, 
ostatní plocha, vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 6311 v katastru nemovitostí pro obec 
a katastrální území Česká Třebová u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, společností TEZA, s.r.o. za kupní cenu ve výši 
22.500.000,- Kč od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 
1222, PSČ 110 15, IČO 709 94 226, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, v oddílu B, vložce 8039, a ukládá jednateli společnosti TEZA, s.r.o., 
Gustavu Dolečkovi, provést všechny úkony k tomu potřebné.  
 
        Zodpovídá: p. Doleček 
 
č. 867 
Rada města v působnosti valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., se sídlem 
Česká Třebová, F. V. Krejčího čp. 405, PSČ 560 02, IČO 620 61 739, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 
7299 (dále jen TEZA, s.r.o.), rozhodla o přijetí úvěru do celkové výše 20.000.000,- Kč na 
koupi budovy čp. 1906, objekt k bydlení, na stavební parcele č. 3328 a dále pozemků 
označených dle katastru nemovitostí jako stavební parcela č. 3328, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemková parcela č. 183/3, ostatní plocha, vše zapsáno na listu vlastnictví 
číslo 6311 v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Česká Třebová u 
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt ě Ústí nad Orlicí, a 
ukládá jednateli společnosti TEZA, s.r.o., Gustavu Dolečkovi, provést všechny úkony k 
tomu potřebné.  
 
        Zodpovídá: p. Doleček 
 
č. 868 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převzetí závazku ke zvýšení 
peněžitého vkladu jediného zakladatele – Města Česká Třebová do základního kapitálu 
spol. TEZA, s. r. o., IČ 620 61 739, se sídlem F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová o 
částku 1 500.000,- Kč, a to nejpozději do 28. 2. 2013. 
 
        Zodpovídá: p. Doleček 
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č. 869 
Rada města, doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu čl. VI zakladatelské listiny 
obchodní společnosti TEZA, s.r.o. se sídlem Česká Třebová, F. V. Krejčího 405, IČ 620 
61 739, podle které se zvyšuje základní kapitál této společnosti, a to zvýšením peněžitého 
vkladu zakladatele – Města Česká Třebová o částku ve výši 1 500.000,- Kč. 
 
        Zodpovídá: p. Doleček 
 
č. 870  
Rada města schvaluje záměr pronájmu  výv ěsní skříňky na Novém náměstí u čp. 1751, 
od 01.01.2013, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, za cenu 500,- Kč ročně. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 871 
Rada města schvaluje odstoupení od Smlouvy o výpůjčce pozemků, uzavřené dne 
30.10.2009 mezi FbK Orlicko Třebovsko, o.s., IČ 26635232, se sídlem Ústí nad Orlicí, T. 
G. Masaryka 115, jako vypůjčitelem, a Městem Česká Třebová, jako půjčitelem, z 
důvodu naplnění rozvazovacích podmínek uvedených v odstavci V. smlouvy, a to ke dni 
31.10.2012. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 872 
Rada města souhlasí se stavbou „Plynovodní přípojka pro čp. 1322 v ul. Tykačova, 
Česká Třebová“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3039/4 v katastrálním území a 
obci Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 873 
Rada města souhlasí s podáním Žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční 
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí - rekreační chaty ev. č. 839 na pozemku 
Města Česká Třebová ppč. 3019/3 v katastrálním území a obci Česká Třebová. Tento 
souhlas se vydává pouze k podání žádosti a nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku k 
územnímu, případně stavebnímu řízení. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 874 
Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o zajišťování technicko – 
kontrolní služby objektu a poskytování komplexní služby pro nízkotlakou plynovou 
kotelnu v objektu čp. 2059 v České Třebové (bývalý Domov mládeže), ze dne 01.07.2009, 
uzavřenou mezi společností TEZA, s. r. o., IČ 620 61 739, se sídlem Česká Třebová, F.V. 
Krej čího 405, 560 02, jako zhotovitelem, a Městem Česká Třebová, jako objednatelem, v 
textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 875 
Rada města schvaluje pro dražbu nabyvatele budovy bez čp/če na pozemku stpč. 
1812/83 a pozemku stpč. 1812/83 v katastrálním území a obci Česká Třebová 
následující:  
 
1) podstatné podmínky dražby, v textu dle návrhu,  
 
2) uzavření smluv o zajištění závazku mezi Městem Česká Třebová a účastníky dražby, 
v textu dle návrhu,  
 
3) jmenuje dražební komisi ve složení: předseda - Dobromil Keprt, licitátor – Ing. Jiří 
Smrčka, zapisovatel – Ing. Jana Matějková,  
 
4) doporučuje zastupitelstvu města schválit další podmínky pro uzavření kupní smlouvy 
s vydražitelem, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 876 
Rada města schvaluje záměr pronájmu míst na sloupech veřejného osvětlení v majetku 
Města Česká Třebová, za účelem umísťování komerčních reklamních zařízení, od 
01.11.2012 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za nájemné ve výši 1.000,- 
Kč ročně za každý realizovaný směrový panel komerčního cíle a ve výši 5,- Kč denně za 
užití prvk ů pro krátkodobou komerční propagaci (plátcům DPH bude účtováno DPH v 
zákonné výši). 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 877 
Rada města souhlasí se stavbou „RD Za Lávkou,  Česká Třebová“, která sousedí s 
pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 3415/3 v katastrálním území a obci  
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Česká Třebová, a dále souhlasí se zjednodušeným územním řízením.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 878 
Rada města souhlasí s umístěním přípojek inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektřina) 
pro stavbu „RD Za Lávkou,  Česká Třebová“ na pozemku ve vlastnictví Města Česká 
Třebová ppč. 3415/3 v katastrálním území a obci Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 879 
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku označeného jako ppč. 818/14 v 
katastrálním území Skuhrov u České Třebové,  o výměře cca 10  m2 za účelem 
parkování, za cenu 3,- Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou od 01.11.2012, s výpovědní 
lhůtou 6 měsíců. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 880 
Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku označeného jako  ppč. 148/1 v 
katastrálním území Skuhrov u České Třebové, o celkové výměře 219 m2, z toho část 
pozemku o výměře 40 m2 za účelem parkování, za cenu 3,- Kč/m2/rok a zbývající část 
pozemku o výměře 179 m2, za účelem sekání trávy, za cenu 0,50 Kč/m2/rok, a to na dobu 
neurčitou od 01.11.2012, s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 881 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 70 o velikosti 1+1 v čp. 1400 
na Masarykově ulici v České Třebové na dobu určitou, na 12 měsíců,  od 01.10.2012 do 
30.09.2013, za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2.   
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 882 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 o velikosti 1+0 v čp. 983 na 
Matyášově ulici v České Třebové na dobu určitou, na 12 měsíců,  od 01.10.2012 do 
30.09.2013, za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 883 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 26 o velikosti 1+0 v čp. 2100 
na Masarykově ulici v České Třebové na dobu neurčitou  od 01.10.2012  za měsíční 
nájemné ve výši  51,95 Kč/m2.   
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 884 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 31 o velikosti 2+kk v čp. 2100 
na Masarykově ulici v České Třebové na dobu neurčitou od 01.10.2012  za měsíční 
nájemné ve výši  51,95 Kč/m2.   
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 885 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 74 o velikosti 1+2  v čp. 1400 
na Masarykově ulici v České Třebové na dobu neurčitou od 01.10.2012  za měsíční 
nájemné 48,-Kč/m2.  Současně rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu 
k bytu č. 22 v témže domě ke dni 15.10.2012. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 886 
Rada města  schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 25 o velikosti 1+1  v čp. 1400 
na Masarykově ulici v České Třebové na dobu určitou, po dobu rekonstrukce bytu č. 44 
s účinností od 01.10.2012 za měsíční nájemné 48,-Kč/m2. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 887 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 23  o velikosti 1+1 v domě 
zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové na dobu určitou, 12 
měsíců,  od 1. října 2012 do 30. září 2013  za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 888 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 73  o velikosti 1+1 v domě 
zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové na dobu určitou, 12 
měsíců,  od 1. října 2012 do 30. září 2013  za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 889 
Rada města schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostor ve dvorním traktu čp. 7 v 
Klácelově ulici v České Třebové, sestávajících v prvním nadzemním podlaží z dílny o 
výměře 74,57 m2,  šatny o výměře 18,41 m2, koupelny o výměře 5,02 m2 a WC o výměře 
2,48 m2, a dále v druhém nadzemním podlaží ze skladu 1 o výměře 77,41 m2 a skladu 2 o 
výměře 19,27 m2, tj. o celkové výměře podlahové plochy 197,16 m2, od 01.11.2012 na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Vypůjčitel bude hradit náklady spojené s 
užíváním nebytových prostor. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 890 
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 5.000,--  Sportovnímu klubu 
basketbalu při VOŠ a SŠT Česká Třebová, o.s. IČ: 27003116, se sídlem Habrmanova 
1540, 560 02 Česká Třebová, zastoupenému panem Vlastimilem Rybkou, výhradně na 
akci Memoriál Mistra Jana Husa – TSR Streetball Cup (15. ročník). 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 891 
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 3.000,-- Tenisovému klubu 
Česká Třebová, IČ: 26575311, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, 
zastoupenému p. Jaroslavem Rybkou, výhradně na sportovní akci – turnaj - 
východočeský oblastní přebor (starší žáci). 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 892 
Rada města neschvaluje poskytnutí finanční dotace Tělocvičné jednotě SOKOL Česká 
Třebová, IČ:44470215, se sídlem Na Skále 573, 560 02 Česká Třebová, zastoupené paní 
Dobrouckou Růženou, na sportovní akci – účast na Všesokolském sletu. Podaná žádost 
není v souladu se Zásadami Města Česká Třebová pro poskytování finančních 
prostředků formou dotace na sportovní akce.  
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 893 
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši Kč 1.500,-- Tenisovému 
klubu Česká Třebová, IČ: 26575311, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, 
zastoupenému p. Jaroslavem Rybkou, výhradně na sportovní akci – turnaj – baby tenis. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
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č. 894 
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši Kč 5.000,-- 
Českotřebovskému běžeckému klubu, IČ: 49317784, se sídlem Kozlovská 847, 560 02 
Česká Třebová, zastoupenému p. Ing. Alešem Stránským, výhradně na sportovní akci – 
21. ročník Běhu na Kozlovský kopec. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 895 
Rada města neschvaluje poskytnutí finanční dotace FK Česká Třebová s.r.o., IČ: 
62062174, se sídlem Pod Jelenicí 597, 560 02  Česká Třebová, zastoupenému panem 
Rudolfem Havlíčkem, na sportovní akci – vyhodnocení mládežnických družstev. Podaná 
žádost není v souladu se Zásadami Města Česká Třebová pro poskytování finančních 
prostředků formou dotace na sportovní akce. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 896 
Rada města neschvaluje poskytnutí finanční dotace FK Česká Třebová s.r.o., IČ: 
62062174, se sídlem Pod Jelenicí 597, 560 02  Česká Třebová, zastoupenému panem 
Rudolfem Havlíčkem, na sportovní akci – Memoriál Františka Veselého. Podaná žádost 
není v souladu se Zásadami Města Česká Třebová pro poskytování finančních 
prostředků formou dotace na sportovní akce. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
 
č. 897 
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši Kč 5.000,-- Fotbalovému 
klubu Česká Třebová, IČ: 15030679, se sídlem Pod Jelenicí 597, 560 02 Česká Třebová, 
zastoupenému panem Bohumírem Nejedlým, výhradně na sportovní akci – Memoriál 
Daniela Nováka. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 898 
Rada města schvaluje dorovnání finanční dotace ve výši Kč 8.000,--  Tělovýchovné 
jednotě Lokomotiva, o.s. , IČ: 15029824, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, 
zastoupené panem Čestmírem Rypkou, výhradně na sportovní akci  Cena Třebovské 
Lokomotivy – Memoriál Dr. Eisenworta, dle přiloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
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č. 899 
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 7.000,--  panu Ladislavu 
Šichovi, IČ: 11147717, místo podnikání Hřbitovní 850,  560 02  Česká Třebová, na 
nahrávání singlu a videoklipu písničky „Nečekej víc“ hudební skupiny MADAM. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 900 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 10.000,-- panu Jakubu Navrátilovi, 
IČ: 70145644, místo podnikání Trávník 2000, 560 02  Česká Třebová, který zastupuje 
hudební skupinu NIL, na podzimní turné „1000 gigs and more czech tour 2000“. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 901 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 1.100,-- Spolku Gymnázia Česká 
Třebová, IČ 47498731, se sídlem Tyršovo nám. 970, 560 02 Česká Třebová, na výstavu 
„Fotoakademie na Staroměstské radnici“. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 902 
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 15.000,--  občanskému sdružení 
Bacrie, IČ: 27057828, se sídlem Na Pokloně 1958, 560 02 Česká Třebová, na projekt 
Domov Pravěku – Festival Živého pravěku. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
č. 903 
Rada města schvaluje přijetí finan čního daru pro Základní školu Česká Třebová, 
Nádražní ulice, dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 904 
Rada města schvaluje žádost pí Mgr. Jany Voleské, ředitelky Městského muzea v České 
Třebové o navýšení počtu pracovníků, dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 905 
Rada města, na základě ustanovení § 23, ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 
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14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, povoluje od 01.10.2012 
Mateřské škole Česká Třebová, Habrmanova výjimku z počtu dětí  ve třídě III. A, dle 
předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 906 
Rada města Česká Třebová bere na vědomí uplatnění nároku na náhradu škody Ing. J. 
S. a schvaluje sdělení, v textu dle přiloženého návrhu. 
          
        Zodpovídá: Mgr. Honl 
 
č. 907 
Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace na činnost a provoz 
turistického informa čního centra“ mezi Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 
náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 708 92 822 (poskytovatelem) a Městem Česká 
Třebová, se sídlem Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ: 002 78 653 (příjemcem), 
v textu dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 908 
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 21.05.2012 rozeslání „Výzvy k předložení 
nabídky na kompletní dodávku a výstavbu stánku na veletrhu HOLIDAY WORLD 
2013“ pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu, v textu dle předloženého 
návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 909 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. OSV/2012/42136 mezi 
Pardubickým krajem (poskytovatelem) a Městem Česká Třebová (příjemcem), v textu 
dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: JUDr. Gibišová 
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Schválil: 
 
Dobromil Keprt  
místostarosta  
 
  
 
 
Zapsala: 
 
Miroslava Kejvalová  
sekretariát 
 

 
 
           Jaroslav  Z e d n í k  

starosta města 
vz. Ing. Jaromíra Žáčková  

                                                               místostarostka  
 
  
 

V České Třebové dne  1. října 2012 
 
 
 


