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č. 96 
Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m2 
v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s 
výpovědní lhůtou 6 měsíců za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok, tj. celkem ve výši 528,- 
Kč/rok, za účelem zřízení stanoviště včelstev  v textu dle přiloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 97 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města  zrušit usnesení ZM č. 120 ze dne 
22.09.2010: 
Zastupitelstvo města neschvaluje převod pozemku ppč. 789/68 v katastrálním území Parník a 
obci Česká Třebová, mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42,  Praha 2, jako převodcem, a Městem 
Česká Třebová, jako nabyvatelem.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 98 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení ZM č. 82 ze dne 20.06.2011: 
Zastupitelstvo města neschvaluje bezúplatný převod pozemku ppč. 789/28 v katastrálním 
území Parník, obci Česká Třebová, mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, IČ 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, jako převodcem a 
Městem Česká Třebová, jako nabyvatelem.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 99 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném 
převodu nemovitostí bez omezujících podmínek č. UZSVM/HUO/6168/2011 – HUOM - 
Sp 27/2010 Ty, a to ppč. 789/28, ppč. 789/33 a ppč. 789/68 v katastrálním území Parník, 
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.   
Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí, že uzavřením 
výše popsané  smlouvy vstupuje Město Česká Třebová ve vztahu k ppč.789/33  do práv a 
povinností budoucího povinného podle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. UZSVM/HUO/5708/2011-99/11/2011 Ty, dle přílohy. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 100 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy 
ohledně pozemků v katastrálním území Česká Třebová mezi Ředitelstvím silnice a 
dálnic ČR, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, IČ 659 93 390, jako dárcem a  
Městem Česká Třebová, se sídlem Česká Třebová, Staré náměstí 78, IČ 002 78 653, jako 
obdarovaným, v textu dle návrhu.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 101 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy 
ohledně pozemků v katastrálním území Parník mezi Ředitelstvím silnice a dálnic ČR, se 
sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, IČ 659 93 390, jako dárcem a Městem 
Česká Třebová, se sídlem Česká Třebová, Staré náměstí 78, IČ 002 78 653, jako 
obdarovaným, v textu dle návrhu.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 102 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části lesního 
pozemku s porosty  ppč. 190/1 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci 
Česká Třebová,  označenou dle návrhu GP jako ppč. 190/x1 o výměře 294 m2 za kupní 
cenu ve výši  2.707,- Kč.  
Náklady spojené s převodem, tj. kolek z návrhu na vklad vlastnického práva, uhradí 
nabyvatel. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 103 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účast v dražbě  pozemku ppč. 
3294/5 o výměře 483 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a pověřit Ing. 
Jiřího Smrčku, vedoucího odboru majetku města (Mgr. Karla Honla, vedoucího 
právního odboru), aby se jménem města dražby účastnil a činil podání do výše částky 
dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 104 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod  pozemku ppč.  
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177/1 o výměře 237 m2 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, za 
podmínky, že před převodem bude zbaven právních vad. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 105 
Rada města schvaluje Stanovisko vlastníka pozemků k odstranění a okleštění stromoví a 
ostatních porostů ohrožujících vedení Distribuční soustavy, na pozemcích Města Česká 
Třebová ppč. 3029/1, ppč. 3436/2 a ppč. 3031/28, vše v katastrálním území a obci Česká 
Třebová, v textu dle návrhu, dle žádosti Jiřího Červinky - ABS, IČ 111 46 672, Dolní 
Libchavy 241, PSČ 561 16, ze dne 31.01.2012. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 106 
Rada města souhlasí se stavbou „RD Česká Třebová“ na pozemku ppč. 73/15, která 
sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 3410/1, vše v katastrálním 
území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti ARCHITEP HK s. r. o., se sídlem 
Habrmanova 323, 500 02  Hradec Králové 2, ze dne 03.02.2012. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 107 
Rada města souhlasí se stavbou „Stavební úpravy a zřízení plynové přípojky, RD 
Žižkova čp. 263, Česká Třebová“, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká 
Třebová ppč. 682/8 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 108 
Rada města souhlasí se stavbou plynové přípojky k rodinnému domu čp. 263, ul. 
Žižkova, Česká Třebová, na pozemku Města Česká Třebová ppč. 682/8 v katastrálním 
území Parník a obci Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 109 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 10 ks odpadových nádob (6 ks typu 
HV 0056 na plast a 4 ks typu HV 0054 na papír) mezi společností EKO-KOM, a. s., IČ  
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251 34 701, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21, jako půjčitelem, a 
Městem Česká Třebová, jako vypůjčitelem, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 110 
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke  smlouvě o pronájmu vývěsní skříňky ze 
dne 02.12.2002, uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Lokomotiva, o.s., Česká Třebová, 
Husova 22, Česká Třebová, v textu dle přiloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 111 
Rada města schvaluje záměr pronájmu  výv ěsní skříňky č. 1 na Pražského ulici v České 
Třebové, od 01.04.2012, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za cenu 400,- 
Kč ročně, za účelem prezentace nájemce /ne ke komerčním účelům/.    
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 112 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu 
budovy čp. 2059 na pozemku stpč. 1812/44, budovy bez čp/če na pozemku stpč. 1812/43 
a dále pozemků stpč. 1812/43, stpč. 1812/44 a částí pozemků ppč. 3670 a ppč. 3648 
(přiléhající k převáděným budovám), vše v katastrálním území a obci Česká Třebová. 
Náklady spojené s převodem, tj. náklady na vyhotovení geometrického plánu a poplatek 
za návrh na vklad, uhradí Město Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 113 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25 o velikosti 2+kk v domě 
zvláštního určení na Masarykově ulici v čp. 2100 v České Třebové na dobu neurčitou s 
účinností  od 1. března 2012 za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 114 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném 
převodu nemovitosti č. UZSVM/HUO/1006/2012-HUOM – Za, a to ppč. 686/150 v 
katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová, jako 
nabyvatelem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
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majetkových, IČ 697 97 111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 120 00 
Praha 2, jako převodcem, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 115 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu 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, schválit zařazení změny funkčního využití pozemku pč. 2315/8 v 
k.ú. a obci Česká Třebová na základě žádosti společnosti EKOLINE GROUP s.r.o., 
Semanínská 1547, Česká Třebová, PSČ 560 02, IČ 274 63 478 do připravované „Změny 
č. 7 Územního plánu města Česká Třebová“, dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 116 
Rada města Česká Třebová doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o 
poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 70.000,-- SKI KLUBU Česká Třebová, o.s., IČ 
15029255, se sídlem Na Skále 573, 560 02 Česká Třebová, zastoupenému Ing. Jiřím 
Zapletalem, na úpravu, opravu a údržbu běžeckých tratí v roce 2012, v textu dle 
předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 117 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finanční 
dotace ve výši Kč 400.000,-- Tělovýchovné jednotě Lokomotiva, o.s. Česká Třebová, IČ 
15029824, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, zastoupené panem Čestmírem 
Rypkou, na pronájem ledové plochy zimního stadionu pro oddíl ledního hokeje a oddílu 
plavání na pronájem krytého plaveckého bazénu v roce 2012, v textu dle předloženého 
návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 118 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finanční 
dotace ve výši Kč 162.000,-- občanskému sdružení TRIBOVIA, IČ 26575701, se sídlem 
Klácelova 9, 560 02 Česká Třebová, zastoupenému panem Jaroslavem Prossou, na 
pronájem ledové plochy zimního stadionu pro potřeby oddílu krasobruslení a 
synchronizovaného tance v roce 2012, v textu dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
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č. 119 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finanční 
dotace ve výši Kč 150.000,--, o.s. TRIARIUS, IČ 70891877, se sídlem Staré náměstí 16, 
560 02 Česká Třebová, zastoupenému paní Mgr. Lenkou Špaisovou, na financování 
tradi čních akcí a částečné pokrytí provozních nákladů v roce 2012, v textu dle 
předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 120 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finanční 
dotace ve výši Kč 90.000,-- občanskému sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko „Javor“ Česká Třebová, IČ 64771270, se sídlem Farská 113, 560 02 Česká 
Třebová, zastoupenému panem Pavlem Vomáčkou, vedoucím střediska, za účelem 
úhrady provozních nákladů a nákupu vybavení v roce 2012, v textu dle předloženého 
návrhu.  
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 121 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finanční 
dotace ve výši Kč 200.000,-- Tělovýchovné jednotě Lokomotiva, o.s. Česká Třebová, IČ 
15029824, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, zastoupené panem Čestmírem 
Rypkou, na dofinancování odkupu pozemků a budovy kuželny v Kozlovské ulici v České 
Třebové, v textu dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 122 
Rada města Česká Třebová uznává odpovědnost za škodu způsobenou P. H. dle 
přiloženého uplatnění nároku na náhradu škody. 
 
        Zodpovídá: Mgr. Honl 
 
č. 123 
Rada města na základě žádosti evidované pod č.j.: 2832/2012/DOP/THK/411 v souladu s 
„Pravidly pro vydávání povolení k stání na parkovišti na ulici Riegrova“ uděluje 
žadateli výjimku z těchto pravidel a souhlasí s vydáním povolení ke stání na pozemní 
komunikaci, parkovišti  na ulici Riegrova. 
 
        Zodpovídá: Ing. Hájek 
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č. 124 
Rada Města schvaluje Městský program prevence kriminality Česká Třebová na rok 
2012 v textu dle přiloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Vencl 
 
č. 125 
Rada města schvaluje vyplacení odměny paní Marii Rouskové za vedení Kroniky místní 
části Kozlov za rok 2011, ve výši dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 126 
Rada města schvaluje vyplacení finančního daru ve výši podle předloženého návrhu 
manželům M. a R.  Ž., rodičům J.  Ž., která se stala prvním občánkem města Česká 
Třebová roku 2012. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 127 
Rada města schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová konaného 
dne 27. února 2012, v textu dle předloženého návrhu.   
 
        Zodpovídá: p. Zedník  
 
č. 128 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit částku v rozpočtu obce na rok 
2012 na realizaci projektu „Prevence kriminality romských a sociálně slabých uživatelů 
služeb Naděje a dětí Základní školy praktické a rozšíření nabídky využití volného času 
dětí a mládeže sídliště Borek“ v minimální výši 10 % z celkových předpokládaných 
nákladů, dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Vencl 
 
 
 
 
Schválil: 
 
Dobromil Keprt  
místostarosta  
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Zapsala: 
 
Miroslava Kejvalová  
sekretariát 
 

 
 
           Jaroslav  Z e d n í k  

starosta města 
 
 
 
  
 

V České Třebové dne  13. února 2012 
 
 
 


