
 
 

Usnesení Rady města Česká Třebová 
z jednání konaného 

dne 14. ledna 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.  
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č. 13 
Rada města souhlasí se stavbou „Novostavba RD na ppč. 924/2, ppč. 925/4 a ppč. 926 v 
k. ú. Česká Třebová“, která sousedí s pozemkem Města Česká Třebová ppč. 3502/3 v 
katastrálním území a obci Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 14 
Rada města souhlasí s umístěním kanalizační přípojky pro stavbu „Novostavba RD na 
ppč. 924/2, ppč. 925/4 a ppč. 926 v k. ú. Česká Třebová“ na pozemku Města Česká 
Třebová ppč. 3502/3 v katastrálním území a obci Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 15 
Rada města souhlasí s užitím místních komunikací, ve vlastnictví M ěsta Česká Třebová, 
pro parkování vozidel návštěvníků fyzioterapeutické ordinace v čp. 258 v ulici U 
Kostelíčka v České Třebové. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 16 
Rada města souhlasí se stavbou „Zahradní altán a změna oplocení rodinného domu v ul. 
Habrmanova 957, Česká Třebová“, která sousedí s pozemky ve vlastnictví Města Česká 
Třebová ppč. 254/2 a ppč. 324/1, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 17 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
pro stavbu „Česká Třebová ev. 607, Ing. Dryml – SS200“ na pozemku Města Česká 
Třebová ppč. 3436/5 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. 18 
Rada města pověřuje odbor majetku města, jmenovitě Ing. Janu Matějkovou, Ing. 
Jiřího Smrčku a v jeho nepřítomnosti Dagmar Hamplovou, k označování souhlasů 
Města Česká Třebová na situačních výkresech stavebních záměrů, v případech, kdy 
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pozemky Města Česká Třebová mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být 
stavební záměr uskutečněn. Tyto souhlasy budou na situačních výkresech vyznačovány 
po kladném projednání v radě města. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 19 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu  vývěsní skříňky č. 9/I na 
Pražského ulici v České Třebové, se sdružením JUDO Česká Třebová o.s., IČ 22872205, 
se sídlem Česká Třebová, U Starého hřbitova 2122, od 01.02.2013, na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 6 měsíců, za cenu 400,-Kč ročně, za účelem prezentace nájemce.    
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 20 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě o nájmu věcí movitých a 
nemovitých, pořízených v rámci stavby „Multifunk ční dopravní terminál Bezručovo 
náměstí, Česká Třebová“ ze dne 27.12.2010, uzavřené mezi Městem Česká Třebová a 
Eko Bi, s.r.o., Semanínská 2050, Česká Třebová, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 21 
Rada města bere na vědomí souhrnnou zprávu o došlých a vyřízených stížnostech a 
peticích Městskému úřadu Česká Třebová za období od 01.07.2012 do 31.12.2012. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 22 
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. ST 15/2012 o zajištění 
stravování s Vyšší odbornou školou a Střední školou technickou Česká Třebová, se 
sídlem Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová, IČ 493 14 866, v textu dle 
předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 23 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit „Zásady pro poskytování 
cestovních náhrad při pracovních cestách členů Zastupitelstva města Česká Třebová“, v 
textu dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
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č. 24 
Rada města ruší usnesení RM č. 1103 ze dne 03.12.2012.  
Citace usnesení: 
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Městem Česká Třebová ze dne 21.05.2012 a Protokolu o otevírání obálek posouzení a 
hodnocení nabídek ze dne 28.11.2012 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a 
služby „Kompletní dodávka a výstavba stánku na veletrhu HOLIDAY WORLD 2013“ a 
uzavření smluvního vztahu s dodavatelem DINTEX, s.r.o., Pravlov 38, 664 64 Dolní Kounice, 
IČ 276 96 298 za nejvýše přípustnou cenu ve výši 110.056,80 Kč včetně DPH.  
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 25 
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 21.05.2012 a Protokolu o otevírání obálek 
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 28.11.2012 zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávku a služby „Kompletní dodávka a výstavba stánku na veletrhu 
HOLIDAY WORLD 2013“ a uzav ření smluvního vztahu s dodavatelem DINTEX, s.r.o., 
Pravlov 38, 664 64 Dolní Kounice, IČ 276 96 298 za nejvýše přípustnou cenu ve výši 
91.714,- Kč +  DPH 21%. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 26 
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. U Podhorky z 
pozemku ppč. 1464/2 v  k.ú. Č. Třebová dle situace. Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá 
odbor dopravy a silničního hospodářství. 
 
        Zodpovídá: Ing. Hájek 
 
č. 27 
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 - jednoho strážníka Městské policie 
Česká Třebová v krátkodobém kurzu, který bude probíhat od 11.4. do 17.4.2013, 
zaměřeném na obnovu platnosti osvědčení strážníka za dohodnutou cenu 4.920,-Kč za 
jednoho strážníka,  v textu dle přiloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Hájek 
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Schválil: 
 
Dobromil Keprt  
místostarosta  
 
 
Zapsala: 
 
Miroslava Kejvalová  
sekretariát 
 

 
 
           Jaroslav  Z e d n í k  

starosta města 
vz. Ing. Jaromíra Žáčková  

                                                               místostarostka  
 
  
 
 
 

V České Třebové dne  14. ledna 2013 
 
 
 


