
 
 

Usnesení Rady města Česká Třebová 
z jednání konaného 

dne 5. března 2012 
Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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č. 153 
Rada města souhlasí s napojením odpadních vod z bytů a dešťových vod ze střechy 
domu čp. 79 na kanalizaci na pozemích Města Česká Třebová ppč. 3830 a ppč. 3829, a 
dále souhlasí s uložením kanalizačního potrubí na těchto pozemcích ppč. 3830 a ppč. 
3829, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 154 
Rada města souhlasí s přístavbou schodů k čp. 79 na Klácelově ulici v České Třebové na 
pozemku Města Česká Třebová ppč. 3830 v katastrálním území a obci Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 155 
Rada města souhlasí s umístěním popelnic k budoucím bytům v čp. 79 na Klácelově ulici 
v České Třebové na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3830 v katastrálním území a 
obci Česká Třebová. 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 156 
Rada města souhlasí s vydáním výjimky z ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
tak, že normová stání pro 2 vozidla k nově budovaným bytům v čp. 79 na Klácelova ulici 
v České Třebové budou řešena na veřejném prostranství. 
 
        Zodpovídá: Ing.Smrčka 
 
č. 157 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Česká Třebová, 
Grégrova čp. 522, KR, připoj“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 271/7 v 
katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová, jako 
vlastníkem nemovitosti, a společností Telefónica Czech Republic, a. s., IČ 601 93 336, se 
sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, jako stavebníkem, v textu 
dle návrhu.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
 
č. 158 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
pro stavbu „Česká Třebová, Grégrova čp. 522, KR, připoj“ na pozemku Města Česká 
Třebová ppč. 271/7 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, mezi Městem 
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Česká Třebová, jako budoucím povinným z věcného břemene, a společností Telefónica 
Czech Republic, a. s., IČ 601 93 336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, 
PSČ 140 22, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 159 
Rada města souhlasí se stavbou „Zástavba proluky KSK Česká Třebová“, která sousedí 
s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 399/2 v katastrálním území a obci 
Česká Třebová a dále souhlasí se zjednodušeným územním řízením, dle žádosti 
společnosti KSK s. r. o., se sídlem Podbranská 128, Česká Třebová, ze dne 21.02.2012. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 160 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu  vývěsní skříňky č. 1 na budově čp. 
134 na Pražského ulici v České Třebové, se ZO ČSOP Zlatá studánka, IČ 711 88 169, se 
sídlem 560 02 Česká Třebová, U Podhorky 1671, za účelem prezentace nájemce, od 
01.04.2012, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za cenu 400,- Kč ročně.    
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 161 
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 672/11  v katastrálním území  
a obci Česká Třebová, za účelem užívání chat a zahrádek, za cenu 5,-- Kč/m2/rok za 
pozemky zastavěné chatami a za 0,53 Kč/m2/rok za ostatní pozemky, na dobu neurčitou 
od 01.04.2012, s výpovědní lhůtou 1 rok, a to k 1. říjnu běžného roku. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 162 
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.07.2009 přímé zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce „Oprava plynové kotelny v budově Gymnázia v 
České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem  p. Petrem Nádvorníkem, 
Husova 105, Česká Třebová, PSČ  560 02 , IČ 135 60 450, za  nejvýše přípustnou cenu ve 
výši  165.820,- Kč včetně DPH. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
č. 163 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v 
požární ochraně na výdaje JSDHO pro rok 2012 – akceschopnost jednotek, mezi 
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Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,  IČ 70892822, jako 
poskytovatelem, a Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 
00278653,  jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 164 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v 
požární ochraně na výdaje JSDHO pro rok 2012 – ostatní části dotace – zásahy v období 
listopad a prosinec 2011, mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice,  IČ 70892822, jako poskytovatelem, a Městem Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 560 02 Česká Třebová, IČ 00278653,  jako příjemcem, v textu dle předloženého 
návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 165 
Rada města v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím znaku Města Česká 
Třebová na pohlednicích vydaných panem Josefem Kristkem, B. Martinů 957,                
563 01 Lanškroun, IČ 727 82 340. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 166 
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Pod Březinou z 
pozemku ppč. 590/3 v k.ú. Parník, Č. Třebová dle situace, podle žádosti společnosti 
MAPO projekt s.r.o., sídlem Černovír 119, 562 01 Ústí nad Orlicí. 
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silni čního hospodářství. 
 
        Zodpovídá: Ing. Hájek 
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Schválil: 
 
Dobromil Keprt  
místostarosta  
 
  
 
 
Zapsala: 
 
Miroslava Kejvalová  
sekretariát 
 

 
 
           Jaroslav  Z e d n í k  

starosta města 
 
  
 

V České Třebové dne 5. března 2012  
 
 
 


