Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 2. prosince 2013
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.

č. 1051
Rada města souhlasí se stavbou „Požární nádrž na pozemku ppč. 3660/11 v k. ú. Česká
Třebová“, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 3660/9 v
katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti BİHM-PLAST
TECHNIK a. s., Bezděkov 514, Česká Třebová, ze dne 21.11.2013.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1052
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Česká
Třebová, Ústecká, 97 – nové knn“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 14, ppč. 15/1
a stpč. 179, vše v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, mezi Městem Česká
Třebová, jako 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
oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1053
Rada města souhlasí se stavbou „Česká Třebová – Podhorka, ZOZ – nová OM“ na
pozemcích Města Česká Třebová ppč. 1049/2, ppč. 1049/6, ppč. 1049/7, ppč. 1049/8, ppč.
1131/4, ppč. 1131/5, ppč. 1131/18, ppč. 1131/19, ppč. 1131/20 a ppč. 3493/3, vše v
katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti MONTPROJEKT, a.
s., Lidická 934, 570 01 Litomyšl, ze dne 21.11.2013.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1054
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu stavby „Česká Třebová – Podhorka, ZOZ – nová OM“ na
pozemcích Města Česká Třebová ppč. 1049/2, ppč. 1049/6, ppč. 1049/7, ppč. 1049/8, ppč.
1131/4, ppč. 1131/5, ppč. 1131/18, ppč. 1131/19, ppč. 1131/20 a ppč. 3493/3, vše v
katastrálním území 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. 1055
Rada města schvaluje uzavření Dohody o způsobu provedení údržby ochranných pásem
vedení ČEPS, a. s., a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitostí – pozemků ve
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vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 549/1, ppč. 345, ppč. 548, ppč. 346, vše v
katastrálním území Svinná u České Třebové a obci Česká Třebová, dále ppč. 411/1 v
katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová, mezi Městem Česká
Třebová a společností ČEPS, a. s., IČ 257 02 556, se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha
10 101 52, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1056
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků ppč.
406/1 a ppč. 405/3 o výměře cca 20 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, pod
stavbou garáže číslo evidenční 5668, za cenu 500,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem,
tj. náklad na zhotovení geometrického plánu a kolek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 1057
Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy, uzavřené dne
29.05.2012, na pronájem pozemku ppč. 753/13 a dále nájemní smlouvy, uzavřené dne
22.08.2012, na pronájem části pozemku ppč. 90/1, vše v k.ú. Parník, se společností
GEBESAN spol.s r.o., IČ 15029093, se sídlem Benátky 398, Česká Třebová, dle žádosti
ze dne 26.11.2013, a to ke dni 31.12.2013. Podmínkou uzavření dohody je vyklizení a
předání pozemků Městu Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka

č. 1058
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost pana L. V. o prominutí
poplatku z prodlení, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 1059
Rada města bere na vědomí předloženou inspekční zprávu a protokol o kontrole České
školní inspekce z inspekční činnosti, která proběhla na Mateřské škole Česká Třebová,
U Koupaliště v říjnu 2013.
Zodpovídá: p.Hrdličková
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č. 1060
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 4 v r. 2013
ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 1061
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí
finanční dotace FK Česká Třebová, IČ: 15030679, se sídlem Pod Jelenicí 597, 560 02
Česká Třebová, zastoupenému p. Dobromilem Keprtem, předsedou a p. Rudolfem
Havlíčkem, členem výboru, ve výši Kč 500.000,--, za účelem provedení přístavby nových
šaten FK Česká Třebová (2.etapa).
Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 1062
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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 1.1.2014 do
schválení rozpočtu města na rok 2014 :
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 2013.
3)
V případě nevyčerpání finančních prostředků v r. 2013 na výdaje schválené v
rozpočtu města na rok 2013, mohou být tyto výdaje realizovány v r. 2014 do výše rozdílu
schváleného rozpočtu města a skutečného čerpání výdajů v r. 2013.
4)
Starosta města může na žádost tajemnice MÚ nebo statutárních orgánů
organizací městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací nové akce
investičního nebo neinvestičního charakteru, nebo navýšení jmenovitých výdajů
uvedených v bodu 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 MÚ nebo statutárních orgánů organizací
městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací nové akce investičního nebo
neinvestičního charakteru, nebo navýšení jmenovitých výdajů uvedených v bodu 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 :
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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,
c)
splátka výdajů prezentace města VŠUDYBYL v hodnotě do 48.500,- Kč,
d)
služby nadace Naděje v hodnotě do 400.000,- Kč,
e)
zateplení budovy MŠ Vinohrady v hodnotě do 265.000,- Kč,
f)
příprava výběrového řízení na zhotovitele a inženýrská činnost akcí rekonstrukce
komunikace ul. Slovanská a ul. Nádražní v hodnotě do 100.000,- Kč,
g)
generální oprava pece krematoria v hodnotě do 2.662.000,- Kč,
h)
výdaje akce „Revitalizace,obnova městské zeleně a rozvoj ploch sídelní zeleně s
cílem zlepšení kvality života“ v hodnotě do 30.000,- Kč.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 1063
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výhled příjmů a výdajů města v
letech 2014 -2017 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 1064
Rada města schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová konaného
dne 16. prosince 2013, 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
vz. Ing. Jaromíra Žáčková
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místostarostka

V České Třebové dne 2. prosince 2013
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