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č. 77 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje budovy bez čp/če na pozemku stpč. 
1812/83 a pozemku stpč. 1812/83 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 
min. 350.000,- Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. 
(Viz usnesení RM č. 418  ze 14.5.2012) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 78 
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku ppč. 1051/2 o výměře 170 m2 v 
katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, od P. H., za cenu 40,-Kč/m2, tj. 
celkem za 6.800,-Kč. Náklady spojené s převodem, tj. poplatek za návrh na vklad, 
uhradí M ěsto Česká Třebová. 
(Viz usnesení RM č. 421 ze 14.5.2012) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
 
č. 79 
Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 528 o výměře 298 m2 v 
katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti K. M. ze dne 14.05.2012. 
(Viz usnesení RM č. 465 ze 21.5.2012) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
 
 
č. 80 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku ppč. 3660/9 (v blízkosti 
haly čp. 2076) v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 150,- Kč/m2. Náklady 
spojené s převodem uhradí kupující.  
(Viz usnesení RM č. 509 ze 4.6.2012) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 81 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 1834 a pozemků, označených dle 
návrhu geometrického plánu č. 3661-346/2012 jako ppč. 3412/58 a ppč. 3494/10, vše 
v katastrálním území a obci Česká Třebová, R. M., za cenu ve výši 2.700,- Kč a dále 
schvaluje uzavření kupní smlouvy v textu dle návrhu. 
(Viz usnesení RM č. 510 ze 4.6.2012) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 82 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na 
činnost – provoz zimního stadionu v České Třebové v zimní sezóně 2011/2012, mezi 
Městem Česká Třebová a společností Eko Bi s. r. o., IČ 648 27 500, se sídlem Česká 
Třebová, Semanínská 2050, ve výši 750.000,- Kč, v textu dle návrhu. 
(Viz usnesení RM č. 514  ze 4.6.2012) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 83 
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod 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 pozemků, označených dle geometrického plánu č. 3649-33/2012 jako ppč. 
3670/7 a ppč. 3648/4, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, České republice – 
Generálnímu ředitelství cel, IČ 712 14 011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 
4. Zastupitelstvo města dále schvaluje uzavření smlouvy v textu dle návrhu. 
(Viz usnesení RM č. 515 ze 4.6.2012) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 84 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků mezi Městem Česká Třebová a panem  
T. H., a to pozemků ppč. 934/3 a ppč. 1077/28 v katastrálním území Česká Třebová, 
v majetku pana H. za pozemky v majetku Města Česká Třebová, a to ppč. 1077/42 a 
nově zaměřeného pozemku označeného dle návrhu geometrického plánu č. 3641-
150/2012 jako ppč. 1077/41 o výměře 95 m2 v katastrálním území Česká Třebová. Město 
Česká Třebová uhradí T. H. doplatek za převyšující výměru v celkové výši  68.250,- Kč. 
Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a kolek k návrhu na vklad 
do katastru nemovitostí, uhradí účastníci rovným dílem.  
(Viz usnesení RM č. 520 ze 4.6.2012) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 85 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej nově zaměřeného pozemku, označeného dle 
návrhu geometrického plánu č. 126-054/2012 jako ppč. 50/1 o výměře 263 m2 a ppč. 
201/2 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové a obci Česká Třebová, za kupní 
cenu ve výši 105,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 36.750,- Kč, do společného jmění 
manželů P. a  K. V.. Náklady spojené s převodem, tj. poměrnou část nákladů na 
geometrický plán a kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí, uhradí kupující.  
(Viz usnesení RM č. 521 ze 4.6.2012) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 86 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej nově zaměřeného pozemku, označeného dle 
návrhu geometrického plánu číslo 126-054/2012 jako ppč. 50/5 o výměře 109 m2 v  
katastrálním území Skuhrov u České Třebové a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve 
výši 105,- Kč/m2, tj. ze celkovou kupní cenu 11.445,- Kč, do společného jmění manželů 
A. a E.S.. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí a poměrnou část nákladů na vyhotovení geometrického plánu, 
uhradí kupující. 
(Viz usnesení RM č. 522 ze 4.6.2012) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 87 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej nově zaměřených pozemků, označených dle 
návrhu  geometrického plánu číslo 509-268/2012, jako ppč. 675/44 o výměře 93 m2 a ppč. 
675/45 o výměře 286 m2, vše v  katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká 
Třebová, za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 56.850,- Kč, D. 
M.. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a kolek k návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující. 
(Viz usnesení RM č. 523 ze 4.6.2012) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 88 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej nově zaměřeného pozemku, označeného dle 
návrhu geometrického plánu č. 128-57/2012 jako ppč. 67/4 o výměře 313 m2 
v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, obci Česká Třebová, za kupní cenu ve 
výši 105,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 32.865,- Kč, do společného jmění manželů 
R. a Z. H.. Náklady spojené s převodem, tj. poměrné  náklady na  geometrický plán a 
kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující.  
(Viz usnesení RM č. 524  ze 4.6.2012) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 89 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej nově zaměřeného pozemku, označeného dle 
návrhu geometrického plánu č. 128-57/2012 jako ppč. 67/1 o výměře 1350 m2 
v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, obci Česká Třebová, za kupní cenu ve 
výši 105,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 141.750,- Kč, do vlastnictví M. T.. Část 
kupní ceny ve výši 47.250,- Kč bude zaplacena před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí, zbývající část kupní ceny bude zaplacena ve 
dvou splátkách, první splátka ve výši 47.250,- Kč do 15.12.2013 a druhá splátka ve výši 
47.250,- Kč do 15.12.2014. Na převáděném pozemku bude ve smyslu usnesení městského 
zastupitelstva č. 75 ze dne 16.06.1999 zřízeno zástavní právo. Náklady spojené 
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s převodem, tj. poměrné náklady na  geometrický plán a kolek k návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující. 
(Viz usnesení RM č. 525 ze 4.6.2012) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č.  90 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku R. M., na vybudování opěrné zdi u 
čp. 808 na Moravské ulici v České Třebové, ve výši 75.000,- Kč, za podmínky dodržení 
parametrů dle dokumentace zpracované Ing. Ivanou Smolovou, Na Křibě 85, Česká 
Třebová, č. zakázky 463/2010. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly 10 – Opravy a 
výspravy komunikací.  
(Viz usnesení RM č. 549 z 11.6.2012) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 91 
Zastupitelstvo města bere na vědomí vyrozumění I. H., k její žádosti z 13.04.2012, v 
textu dle návrhu. 
(Viz usnesení RM č. 550  z 11.6.2012) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 92 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemků ppč. 1464/14 o výměře 21 m2 a ppč. 
1468/29 o výměře 1 m2, vše v katastrálním území  a obci Česká Třebová, od V. J.. 
Náklady spojené s převodem uhradí Město Česká Třebová. 
(Viz usnesení RM č. 551  z 11.6.2012) 

Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 

č. 93 
Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření Města Česká Třebová v roce 2011 
ve smyslu §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a 
to bez výhrad. 

Zodpovídá: Ing. Budil 
 
č. 94 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 v roce 2012 ve výši dle 
předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Budil 
 
č. 95 
Zastupitelstvo města schvaluje projektovou dokumentaci Bezbariérové město Česká 
Třebová, v textu dle předloženého návrhu. 
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Zodpovídá: Ing. Švercl 
č. 96 
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. 432/3, 168/1 a 169/1, vše v k.ú. Parník a 
obci Česká Třebová na základě žádosti paní M.L. do připravované „Změny č.8 
Územního plánu města Česká Třebová“, dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 97 
Na základě písemné žádosti pana Štichauera ze dne 9. května 2012 zastupitelstvo města 
ruší své usnesení č. 72 ze dne 23. dubna 2012.  
(Citace zrušeného usnesení č. 72 z 23. dubna 2012: 
Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění „Cena města Česká Třebová 2011“ slečně 
Elišce Štichauerové, dle předloženého návrhu.) 

Zodpovídá: D.Keprt 
 
č. 98 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohody o splácení dluhu s J. L. a M. L., v textu 
dle přiloženého návrhu.  

Zodpovídá: Mgr. Honl 
 
č. 99 
Zastupitelstvo města schvaluje, že neoficiální místní názvy uvedené v příloze tohoto 
sdělení nebudou zavedeny v základním registru RÚIAN/ISÚI (registr územní 
identifikace adres a nemovitostí/informační systém územní identifikace) a nebudou 
užívány jako oficiální názvy částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství města Česká 
Třebová. 

Zodpovídá: Mgr. Honl 
 
č. 100 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o 
soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo paní Blanku Ledererovou, do 
funkce přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí.    

Zodpovídá: Ing. Pirklová  
 
 
č. 101 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Česká 
Třebová a vydává jej v úplném znění, v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: Ing. Pirklová  
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č. 102 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi 
Městem Česká Třebová a Nadějí o.s. – K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5-Stodůlky, IČ 
00570931,   v textu dle předloženého návrhu. 

Zodpovídá: JUDr. Gibišová  
č. 103 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 
Česká Třebová a  Orlickoústeckou nemocnicí, a.s, Čs. Armády 1076, 562 18 Ústí nad 
Orlicí. I Č 27520528,  v textu  dle předloženého návrhu. 
 

Zodpovídá: JUDr. Gibišová  
 
 
Schválil: 
Dobromil Keprt  v.r.  
místostarosta                                                                                                        

Jaroslav  Zedník  v.r.  
   starosta města 

 
 
 
           

Zapsala: 
Ludmila Rašnerová v.r.  
sekretariát starosty města  

 
 

V České Třebové dne  27. června 2012 
 
 


