
 
 

Usnesení Rady města Česká Třebová 
z jednání konaného 

dne 3. září 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. 813 
Rada města souhlasí se stavbou „Česká Třebová, Parník 1411/9 – knn“ na pozemcích 
Města Česká Třebová ppč. 54/3, ppč. 54/4 a ppč. 54/5, vše v katastrálním území Parník a 
obci Česká Třebová.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 814 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
pro stavbu „Česká Třebová, Parník 1411/9 – knn“ na pozemcích Města Česká Třebová 
ppč. 54/3, ppč. 54/4 a ppč. 54/5, vše v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, 
mezi Městem Česká Třebová, jako budoucím povinným z věcného břemene, a 
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, v textu dle 
návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 815 
Rada města schvaluje uzavření Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části 
odběrného zařízení a o právu provést stavbu „REKO NTL Česká Třebová, Tylova - 
objekt Tylova 624“ mezi Městem Česká Třebová, jako vlastníkem, a společností VČP 
Net, s. r. o., IČ 274 95 949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04, 
jako dodavatel, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 816 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „LCS – Mobilní 
sítě Telefónica Czech republic, a. s., ZŠ – Česká Třebová, Komenského čp. 417“ 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. 817 
Rada města souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v budově čp. 417 na 
Komenského ulici v České Třebové, vypůjčené Základní škole Česká Třebová, Nádražní  
ulice, IČ 708 82 452, se sídlem Nádražní 200, Česká Třebová, k pronájmu společnosti 
Telefónica Czech republic, a. s., IČ 601 93 336, se sídlem Praha 4 – Michle, Za 
Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, za účelem umístění, instalaci a provozování stavby 
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„LCS – Mobilní sít ě Telefónica Czech republic, a. s., ZŠ – Česká Třebová, Komenského 
čp. 417“, na dobu určitou 15 let od 01.10.2012. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 818 
Rada města souhlasí s poskytnutím ubytování v bytě č. 13 v domě čp. 2104, na Moravské 
ulici v České Třebové, dle předložené žádosti. 
 
        Zodpovídá: Ing.  Smrčka 
 
č. 819 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 69 o velikosti 1+1 v čp. 1400 
na Masarykově ulici v České na dobu určitou, na 12 měsíců,  od 01.09.2012 do 
31.08.2013, za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2.   
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 820 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny částí pozemků stpč. 
144 o výměře 4 m2 a ppč.  3368/3 o výměře 5 m2, v katastrálním území Česká Třebová, 
za část pozemku stpč. 528 o výměře 9 m2, v katastrálním území Česká Třebová, ve 
vlastnictví Města Česká Třebová, dle návrhu.  
Náklady spojené s převodem, tj.zhotovení geometrického plánu a poplatek za návrh na 
vklad, uhradí M ěsto Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 821 
Rada Města schvaluje uzavření dohody mezi Městem Česká Třebová a JUDr. 
Jaroslavou Vodičkovou, bytem Rožmitál pod Třemšínem, Sadoňská 152, IČ 865 93 315, 
za účelem zabezpečení přípravy dohodnutého počtu - dvou strážníka Městské policie 
Česká Třebová v krátkodobém kurzu, který bude probíhat od 11.10. do 17.10.2012, 
zaměřeném na obnovu platnosti osvědčení strážníka za dohodnutou cenu 9.840,-Kč za 
oba strážníky,  v textu dle přiloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Vencl 
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č. 822 
Rada města bere na vědomí předloženou Inspekční zprávu České školní inspekce z 
inspekční činnosti, která proběhla na  Základní škole Česká Třebová, Habrmanova ulice 
v květnu 2012. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 823 
Rada města schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová svolaného 
na 24. září 2012,  v textu dle předloženého návrhu.   
 
        Zodpovídá: p. Zedník 
 
 
 
 
 
Schválil: 
 
Dobromil Keprt  
místostarosta  
 
  
 
 
Zapsala: 
 
Miroslava Kejvalová  
sekretariát 
 

 
 
           Jaroslav  Z e d n í k  

starosta města 
 
  
 

V České Třebové dne  3. září 2012 
 
 
 


