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č.  139 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku, označeného jako stpč. 382 v 
katastrálním  území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová, za cenu 150,- 
Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 6.000,- Kč, J. P.. Náklady spojené s převodem, tj. 
kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí nabyvatel. 
(Viz usnesení RM č. 910  z 15.10.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
 
č. 140 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku, označeného jako ppč. 
367/1, o výměře cca 6 m2, v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká 
Třebová, za cenu 105,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický 
plán a kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí 
nabyvatel.  
(Viz usnesení RM č. 911  z 15.10.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
 
č. 141 
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku ppč. 3358/43 o výměře 25 m2, v 
katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem za 3.750,- Kč, 
od O. K. a spoluvlastníků. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na kolek k návrhu 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí Město Česká Třebová. 
(Viz usnesení RM č. 141  ze  22.10.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
 
č. 142 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemků v katastrálním území a obci 
Česká Třebová, a to části pozemku ppč. 3358/1 z majetku pana Z. K. za část pozemku 
ppč. 3387/4 z majetku Města Česká Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. náklady 
na geometrický plán a kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí, uhradí Město Česká Třebová. 
(Viz usnesení RM č. 931  ze  22.10.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
 
č. 143 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku stpč. 144, označené dle GP č. 3701-
95/2012 jako ppč. 3880 o výměře 4 m2, a dále části pozemku ppč. 3368/3, označené dle 
GP č. 3701-95/2012 jako ppč. 3368/26 o výměře 5 m2, vše v katastrálním území a obci 
Česká Třebová, ve vlastnictví J. J. a spoluvlastníků, za část pozemku stpč. 528, 
označenou dle GP č. 3701-95/2012 jako ppč. 3881 o výměře 9 m2, v katastrálním území 
Česká Třebová, ve vlastnictví Města Česká Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. 
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náklady na geometrický plán a kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí, uhradí Město Česká Třebová. 
(Viz usnesení RM č. 939  ze  22.10.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
 
č. 144 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku ppč. 474/11 o výměře 24 m2 
v katastrálním území a obci Česká Třebová, R. U.  za cenu 150,-Kč/m2, tj. celkem za 
3.600,-Kč. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí, uhradí kupující.  
(Viz usnesení RM č. 952  ze  29.10.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
 
č. 145 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku ppč. 3365/20 o výměře cca 
120 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem),  v katastrálním území  a obci 
Česká Třebová, za cenu 150,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na zhotovení geometrického 
plánu, uhradí kupující. 
(Viz usnesení RM č. 954  ze  29.10.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
 
č. 146 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti, a 
to spoluvlastnického podílu 1/3  ppč. 3557/3 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. 
(Viz usnesení RM č. 972  z 05.11.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
 
č. 147 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, a 
to pozemků ppč. 3164/8, ppč. 3164/13 a ppč. 3164/15, vše 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, a souhlasí s tím, 
že nakládání s těmito pozemky bude po dobu 5 let omezeno.  
(Viz usnesení RM č. 973   z 05.11.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
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č. 148 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy bez čp/če na pozemku stpč. 1812/83 a 
pozemku stpč. 1812/83 v katastrálním území a obci Česká Třebová, panu J. B. za kupní 
cenu 720.000,- Kč, a dále schvaluje uzavření kupní smlouvy v textu dle návrhu.  
(Viz usnesení RM č. 974  z 05.11.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
 
 
č. 149 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v katastrálním území Parník a obci 
Česká Třebová, a to pozemků ppč. 1060/2, ppč. 1065/2 a ppč. 1068/2 o celkové výměře 
305 m2, z majetku pana O. P. za část pozemků ppč. 1074 a ppč. 1049, označenou dle  
geometrického plánu č. 1274-93/2012 jako ppč. 1049/2 o výměře 305 m2, z majetku 
Města Česká Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a 
kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí Město 
Česká Třebová.  
(Viz usnesení RM č. 984  ze 12.11.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
 
 
č. 150 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 883 o výměře 17 m2, a částí 
pozemku ppč. 3762, označené dle geometrického plánu č. 3706-793/2012 jako stpč. 4788  
o výměře 13 m2 a stpč. 4789 o výměře 9 m2, vše v katastrálním území a obci Česká 
Třebová, za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem za 5.850,-Kč. Náklady spojené s převodem, tj. 
kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na 
zhotovení geometrického plánu, uhradí nabyvatel. 
(Viz usnesení RM č. 985  ze 12.11.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
 
č. 151 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku ppč. 678/18 o výměře cca 
120 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), v katastrálním území Parník a 
obci Česká Třebová, za cenu 150,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na zhotovení 
geometrického plánu, uhradí nabyvatel. 
(Viz usnesení RM č. 986  ze 12.11.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
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č. 152 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí pozemku ppč. 3390/14, označených dle 
návrhu geometrického plánu č. 3721-648/2012, jako ppč. 3390/22 o výměře 23 m2 a 
ppč. 3390/23 o výměře 17 m2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, H. J. za 
cenu 150,-Kč/m2, tj. celkem za 6.000,-Kč. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na zhotovení 
geometrického plánu, uhradí nabyvatel. 
(Viz usnesení RM č. 993  ze 12.11.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
č. 153 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku ppč. 3365/20, označené dle návrhu 
geometrického plánu č. 3710-103/2012 jako ppč. 3365/27 o výměře 112 m2, 
v katastrálním území  a obci Česká Třebová, I. V. za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem za 
16.800,-Kč. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí a náklady na zhotovení geometrického plánu, uhradí nabyvatel. 
(Viz usnesení RM č. 994  ze 12.11.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
 
č. 154 
Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení dlouhodobého nemovitého majetku dle návrhu. 
(Viz usnesení RM č. 1017  z 19.11.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
č. 155 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemků v katastrálním území Parník, a to 
pozemku ppč. 558/49 o výměře 102 m2, z majetku pana M. M. za část pozemku ppč. 
531/4, (přiléhající k pozemkům ppč. 558/10 a ppč. 558/8) z majetku Města Česká 
Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a kolek 
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí Město Česká 
Třebová.  
(Viz usnesení RM č. 1018  z 19.11.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
 
č. 156 
Zastupitelstvo města vydává souhlas s prodejem pozemků v katastrálním území a obci 
Česká Třebová, jmenovitě ppč.1571/4, ppč. 1572/1, ppč. 1574/1, ppč. 1583/2, ppč. 1584, 
ppč. 1587, ppč. 1588/1, ppč. 1606/1, ppč. 1607 a částí pozemků ppč. 1615/1, ppč. 1616, 
ppč. 1618/1 a ppč. 1636/1, společnosti BDP-WAKESTONE s. r. o., IČ 272 48 241, se 
sídlem Praha 6, Laglerové 1075/4, PSČ 161 00, vše dle žádosti společnosti METRANS, a. 
s., IČ 407 63 811, se sídlem Praha 10, Podleská 926, ze dne 23.10.2012, upřesněné dne 
20.11.2012. Souhlas je vydáván v souvislosti s existencí předkupního práva ve prospěch 
Města Česká Třebová. Předkupní právo zůstane Městu Česká Třebová zachováno. 
V převodní smlouvě mezi společnostmi METRANS, a. s. a BDP-WAKESTONE s. r. o. 
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bude mít Město Česká Třebová statut vedlejšího účastníka. Ve smlouvě bude ve smyslu 
§ 606 občanského zákoníků sjednána cena pro případné pozdější uplatnění předkupního 
práva ve výši 150,- Kč/m2 a současně budou upraveny podmínky pro zrušení 
předkupního práva dohodou. Dohodou se Město Česká Třebová zaváže zrušit 
předkupní právo a zajistit jeho výmaz z katastru nemovitostí v případě, že na 
předmětných pozemcích bude realizována investice, a to do stavu zapsatelného do 
katastru nemovitostí.  
(Viz usnesení RM č. 1030 z 26.11.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
 
č. 157 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku ppč. 3361/1, označené dle návrhu 
geometrického plánu č. 3723-795/2012 jako ppč. 3361/12 o výměře  38 m2, 
v katastrálním území a obci Česká Třebová, manželům Z. a J. D. do SJM, za cenu 150,- 
Kč/m2, tj. celkem za 5.700,-Kč. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na zhotovení 
geometrického plánu a na kolek na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, 
uhradí nabyvatelé. 
(Viz usnesení RM č. 1031  z 26.11.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
 
č. 158 
Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí poplatku z prodlení  ve výši 38.785,- Kč 
panu Z. V. při neplacení nájemného za byt č. 5 v domě čp. 1112 na ulici J. Drobného  
v České Třebové. 
(Viz usnesení RM č. 1045  z 26.11.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
 
č. 159 
Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o splácení dluhu mezi Městem Česká Třebová a  
panem Z. V., v textu dle předloženého návrhu. 
(Viz usnesení RM č. 1046  z 26.11.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
 
 
č.  160 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření české verze darovací smlouvy na převod  
stavebních objektů a pozemků v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, mezi 
společností Kaufland Česká republika, v. o. s., IČ 251 10 161, se sídlem Praha 4, Pod 
Višňovkou 25, PSČ 140 00, jako dárcem, a Městem Česká Třebová, jako obdarovaným, 
v textu dle návrhu. 
(Viz usnesení RM č. 1070 ze 3.12.2012) 

Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
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č. 161 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v roce 2012 ve výši dle 
předloženého návrhu. 
 

Zodpovídá: Ing. Budil 
 
č 162 
Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu §13 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tato pravidla rozpočtového 
hospodaření Města Česká Třebová v době od 1.1.2013 do schválení rozpočtu města na 
rok 2013 : 
 
1) Z městského rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje související s plynulým provozem  
    městského úřadu, města a organizací městem založených či zřízených. 
 
2) S výjimkou havarijních situací budou financovány pouze drobné akce oprav a údržby  
    v jednotlivých případech nepřevyšující částku 40.000,- Kč a nedokončené smluvně  
    sjednané akce oprav a údržby z roku 2012. 
 
3) V případě nevyčerpání finančních prostředků v r. 2012 na výdaje schválené v  
     rozpočtu města na rok 2012 mohou být tyto výdaje realizovány v r. 2013 do výše  
     rozdílu schváleného rozpočtu města a skutečného čerpání výdajů v r. 2012. 
 
4) Starosta města může na žádost tajemnice MěÚ nebo statutárních orgánů organizací  
    městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací nové akce investičního  
    nebo neinvestičního charakteru nebo navýšení jmenovitých výdajů uvedených v bodě      
    6. těchto pravidel, v hodnotě  do 60.000,- Kč v jednotlivém případě. Suma takto  
    realizovaných výdajů nesmí překročit 240.000,- Kč. 
 
5) Rada města může na žádost tajemnice MěÚ nebo statutárních orgánů organizací  
    městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací nové akce investičního  
    nebo neinvestičního charakteru nebo navýšení jmenovitých výdajů uvedených v bodě     
    6. těchto pravidel, v hodnotě do 100.000,- Kč v jednotlivém případě. Suma takto  
    realizovaných výdajů nesmí překročit 300.000,- Kč. 
 
6) Kromě výše uvedených výdajů mohou být Městem vynaloženy finanční prostředky na  
     tyto účely : 
     a) zpracování a doručení informační publikace „Ročenka Českotřebovsko“ v  
            hodnotě do 74.000,- Kč; 
     b) reprezentace města na veletrzích v hodnotě do 240.000,- Kč; 
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     c) příspěvek stacionáři Lhotka v hodnotě do 250.000,- Kč; 
     d) služby nadace Naděje v hodnotě do 400.000,- Kč; 
     e) provedení odděleného vytápění pro MC ROSA na ZŠ Ústecká v hodnotě do  
            115.000,- Kč; 
     f) oprava podlahy obřadní síně MěÚ v hodnotě do 310.000,- Kč; 
     g) střední oprava pece krematoria  v hodnotě do 375.000,- Kč; 
     h) administrace výběrového řízení akce „Revitalizace,obnova městské zeleně a  
             rozvoj ploch sídelní zeleně s cílem zlepšení kvality života“ v hodnotě  
             do 56.000,- Kč. 
 

 Zodpovídá: Ing. Budil 
 
 
č. 163 
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, ve znění dle předloženého návrhu. 

 Zodpovídá: Ing. Budil 
 
č. 164 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o 
soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo do funkce přísedících 
Okresního soudu v Ústí nad Orlicí tyto občany města Česká Třebová: 
Karla Hampla, 
Josefa Horského,  
Vlastislava Mazuru,  
Annu Schmidovou, 
Václava Koníčka.  

Zodpovídá: Ing. Pirklová  
 
č. 165 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy „O poskytnutí dotace občanskému 
sdružení PŘÁTELSTVÍ Česká Třebová, U Javorky 125“, v textu dle předloženého 
návrhu.  

Zodpovídá: JUDr. Gibišová  
č. 166 
Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Česká Třebová, IČ 
00278653,  se sídlem Staré náměstí 78, zastoupeným panem Jaroslavem Zedníkem, a 
Mateřskou školou Česká Třebová, U Stadionu, IČ 70982341, se sídlem U Stadionu 602, 
zastoupenou paní Ludmilou Pechancovou, v textu dle předloženého návrhu. 
Předmětem smlouvy je darování movitého majetku.   
                                                                                              Zodpovídá: H. Hrdličková  



 
 

Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová 
z jednání konaného 

dne 10. prosince 2012 
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. 167 
Zastupitelstvo města v souladu s §44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování, a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje 
zařazení změny funkčního využití pozemků pč. 749, 752/1 a 753, vše v k.ú. Lhotka u 
České Třebové a obci Česká Třebová na základě žádosti paní V. P. do připravované 
„Zm ěny č. 8 Územního plánu města Česká Třebová“ dle návrhu.                                              
Zodpovídá: Ing. Švercl  
 
č. 168 
Zastupitelstvo města v souladu s § 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon),  ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zařazení 
změny prostorového upořádání domu čp. 654 na základě žádosti pí. I. V. do pořízení 
„Zm ěny č. 1 Regulačního plánu městské památkové zóny města Česká Třebová“ dle 
návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Švercl  
č. 169 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Lhotka 
Česká Třebová, se sídlem Lhotka 149, Česká Třebová, IČ 493 14  874 na akci „Terénní 
úpravy a příprava podkladních vrstev pro víceúčelové hřiště, Lhotka Česká Třebová“ 
ve výši 204. 588,-Kč z prostředků  určených pro osadní výbor Lhotka, schválených v 
rozpočtu města  pro rok 2012 na kap. 11 a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace,  v 
textu dle návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Švercl  
 
Schválil: 
Dobromil Keprt  v.r.  
místostarosta                                                                                                        

   Jaroslav  Zedník             
    starosta města 
vz. Ing. Jaromíra Žáčková  

          
Zapsala: 
Ludmila Rašnerová  v.r.  
sekretariát starosty města  

 
 

V České Třebové dne  11. prosince   2012 
 
 


