
 
 

Usnesení Rady města Česká Třebová 
z jednání konaného 

dne 29. dubna 2013 
Jedná se o upravenou verzi z důvodu 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. 450 
Rada města bere na vědomí sdělení společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 
19.04.2013 ve věci záměru zrušení nevyužívaných veřejných telefonních automatů  na 
Parníku a Lhotce a nesouhlasí se zachováním těchto automatů při požadavku na 
spolufinancování provozu městem částkou 6.000,- Kč 1/VTA/rok.     
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 451 
Rada města schvaluje pronájem části pozemku označeného jako ppč. 381/1 o výměře 44 
m2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, na dobu 
neurčitou, a to od 01.05.2013 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za nájemné ve výši 5,- 
Kč/m2/rok, tj. celkem 220,- Kč, za účelem uskladnění palivového dříví a parkování 
osobního automobilu. v textu dle návrhu.   
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 452 
Rada města doporučuje zastupitelstva schválit záměr prodeje pozemků ppč. 3559/102 v 
katastrálním území a obci Česká Třebová a ppč. 778/117 v katastrálním území Rybník u 
České Třebové a obci Rybník, za kupní cenu 650.000,- Kč. Kupní cena bude uhrazena 
při podpisu smlouvy. Na převáděných pozemcích bude zřízeno věcné právo předkupní 
ve prospěch Města Česká Třebová ve smyslu usnesení městského zastupitelstva č. 76 ze 
dne 16.06.1999. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí, uhradí nabyvatel. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 453 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Č. 
Třebová (UO), Multi DC Bezručovo nám., VPS“ na pozemcích ppč. 3559/1 a stpč. 1763 v 
katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi společností České dráhy, a. s., IČ 709 94 
226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, jako povinným z věcného 
břemene, společností Telefónica Czech Republic, a. s., IČ 601 93 336, se sídlem Praha 4 – 
Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, jako oprávněným z věcného břemene, a 
Městem Česká Třebová, jako investorem stavby, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 454 
Rada města souhlasí se stavbou „Metropolitní optická síť – MEWOS propojení sítě, 
křižovatka Litomyšlská, Riegrova, Hýblova“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 
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3431/15 a ppč. 3383/44, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti 
společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s. r. o., I Č 481 50 029, se sídlem Praha 10, 
Ruská 8, PSČ 101 00, ze dne 15.04.2013.    
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka  
 
č. 455 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
pro stavbu „Metropolitní optická síť – MEWOS propojení sítě, křižovatka Litomyšlská, 
Riegrova, Hýblova“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 3431/15 a ppč. 3383/44, 
vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová, jako 
budoucím povinným z věcného břemene, a společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s. 
r. o., IČ 481 50 029, se sídlem Praha 10, Ruská 8, PSČ 101 00, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 456 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „NTL 
přípojka plynu pro rodinný d ům čp. 78, Lhotka, Česká Třebová“ na pozemku Města 
Česká Třebová ppč. 675/19 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká 
Třebová, mezi Městem Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene, společností 
VČP Net, s. r. o., IČ 274 95 949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 
04, jako oprávněným z věcného břemene a D. M. jako investorem, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 457 
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku stpč. 528 o výměře 121 m2, v 
katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem parkování vozidel, za cenu 7,-
Kč/m2/rok,  na dobu neurčitou, od 01.06.2013, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 458 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1  smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 
3412/15 v k.ú. a obci  Česká Třebová ze dne 27.08.2001, uzavřené mezi Městem Česká 
Třebová a  TECHCENTREM s.r.o., IČ 25931326, se sídlem v České Třebové, Moravská 
40,  v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 459 
Rada města schvaluje změnu Přílohy č. 4 Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných 
služeb v České Třebové ze dne 01.01.1998, v textu dle předloženého návrhu, s účinností 
od 01.05.2013.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 460 
Rada města schvaluje změnu Přílohy č. 10 Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných 
služeb v České Třebové ze dne 01.01.1998, v textu dle předloženého návrhu, s účinností 
od 01.05.2013. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 461 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí části úroku za 
nezaplacené nájemné ve výši  50.000,- Kč dle žádosti J. a L. U. ze dne 17.04.2013. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 462 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dohodu o splátkách zbývající části 
úroku z prodlení ve výši 103.831,- Kč, mezi Městem Česká Třebová a L. U., v textu dle 
návrhu. Splátky dluhu budou sjednány v minimální výši 200,- Kč měsíčně. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 463 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 10  o velikosti 1+1 v domě 
zvláštního určení na Matyášově ulici čp. 983 v České Třebové na dobu určitou, na 12 
měsíců,  od 1. května 2013 do 30. dubna 2014  za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 464 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 9  o velikosti 1+0 v domě 
zvláštního určení na Matyášově ulici čp. 983 v České Třebové, na dobu určitou, na 3 
měsíce,  od 1. května 2013 do 31. července 2013  za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 465 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města  schválit výkup pozemku označeného dle 
návrhu geometrického plánu č. 152-25/2013 jako ppč. 119/7 o výměře 143 m2 v 
katastrálním území Svinná u České Třebové,  obci Česká Třebová, za cenu  70,- Kč/m2, 
tj. celkem 10.010,- Kč. Náklady spojené s převodem, tj. geometrický plán a  kolek k 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí Město Česká 
Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 466 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru - pozemků označených 
dle geometrického plánu č. 154-26/2013 jako ppč. 250/4 o výměře 130 m2 a ppč. 249/2 o 
výměře 76 m2 v katastrálním území Svinná u České Třebové,  obci Česká Třebová. 
Náklady spojené s převodem, tj. geometrický plán a  kolek k návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí Město Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 467 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup nově zaměřených pozemků 
označených dle návrhu geometrického plánu č. 149-129/2012 jako ppč. 313/6 o výměře 
101 m2, ppč. 315/3 o výměře 417 m2 a ppč. 316/3 o výměře 77 m2 a dále pozemku ppč. 
311/15, vše v katastrálním území Svinná u České Třebové,  obci Česká Třebová, za cenu 
20,- Kč/m2, tj. celkem 13.840,- Kč. Náklady spojené s převodem, tj. geometrický plán a  
kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí Město 
Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
č. 468 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku označeného jako 
ppč. 83 a nově zaměřeného pozemku označeného dle geometrického plánu č. 130-
20/2013 jako ppč. 818/39 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, obci Česká 
Třebová,  za cenu 105,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 13.965,- Kč, v textu dle 
návrhu. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí, uhradí nabyvatelé. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 469 
Rada města jmenuje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 21.05.2012 hodnotící komisi pro otevírání 
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obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodávku „Dodávka masa a masných výrobků na období 1 roku pro Domov pro seniory, 
Česká Třebová“, ve složení :  
člen : p. Dobromil Keprt   náhradník : Ing. Miloslav  Cindr  
          Bc. Josef Jurenka                          p. Jiří Preisler 
          pí. Mariana Černáková                pí. Hana Janderová  
          Ing. Oto Beran                              Ing. Jaromír Urban  
          p. Miroslav Seďa                          Ing. Radomír Redl 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 470 
Rada města jmenuje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 21.05.2012 hodnotící komisi pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodávku „Dodávka mléčných výrobků na období 1 roku pro Domov pro seniory, Česká 
Třebová“, ve složení :  
člen : p. Dobromil Keprt   náhradník : Ing. Miloslav  Cindr  
          Bc. Josef Jurenka                          p. Jiří Preisler 
          pí. Mariana Černáková                pí. Hana Janderová  
          Ing. Oto Beran                              Ing. Jaromír Urban  
          p. Miroslav Seďa                          Ing. Radomír Redl 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 471 
Rada města jmenuje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 21.05.2012 hodnotící komisi pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodávku „Dodávka potravin na období 1 roku pro Domov pro seniory, Česká Třebová“, 
ve složení :  
člen : p. Dobromil Keprt        náhradník : Ing. Mil oslav Cindr  
          Bc. Josef Jurenka                               p. Jiří Preisler 
          pí. Mariana Černáková                     pí. Hana Janderová  
          Ing. Oto Beran                                   Ing. Jaromír Urban  
          p. Miroslav Seďa                               Ing. Radomír Redl 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
č. 472 
Rada města bere na vědomí uzavření Dohody o pracovní činnosti s panem Mgr. 
Jaroslavem Špajsem, který bude vykonávat funkci odborného garanta strategie v rámci  
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projektu „Strategie pro rozvoj m ěsta Česká Třebová“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00078, v 
textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 473 
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 21.05.2012 a Protokolu o posouzení a hodnocení 
nabídek ze dne 24.04.2013 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
„Vestavba veřejného WC do vstupu objektu č.p. 134 Na Splavě, Česká Třebová“ a 
uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem DS INTEX s.r.o., U Dvora 118, 560 02 Česká 
Třebová, IČ 274 98 492, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 1.992.492,48 Kč včetně DPH. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 474 
Rada města na základě žádosti čj: 8340/2013/DOP/THK/1027 v souladu s Obecnými 
pravidly pro vydávání povolení ke stání na pozemních komunikacích označených 
dopravní značkou B 29 „zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Neplatí pro 
držitele povolení MěÚ“ ud ěluje žadateli výjimku z těchto pravidel a souhlasí s vydáním 
povolení ke stání na pozemní komunikaci, ulice Mlýnská pro vozidlo uvedené v žádosti. 
 
        Zodpovídá: Ing. Hájek 
 
č. 475 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 1 v r. 2013 
ve výši dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Budil 
 
č. 476 
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši Kč 21.700,-- 
Tělovýchovné jednotě Lokomotiva, o.s. Česká Třebová, IČ 15029824, se sídlem Husova 
22, 560 02 Česká Třebová, zastoupené panem Čestmírem Rypkou,  na sportovní akce, v 
textu dle předloženého návrhu.  
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 477 
Rada  města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši Kč 9.500,-- TK Česká  
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Třebová, IČ 26575311, se sídlem Husova 22, 560 02  Česká Třebová, zastoupenému 
panem Jaroslavem Rybkou, na sportovní akce, v textu dle předloženého návrhu.  
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 478 
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši Kč 5.000,-- JUDO Česká 
Třebová o.s., IČ 22872205, se sídlem U Starého hřbitova 2122, 560 02 Česká Třebová, 
zastoupenému Ing. Martinem Typlem, na sportovní akci, v textu dle předloženého 
návrhu. 
 
        Zodpovídá: p.  Hrdličková 
 
č. 479 
Rada města neschvaluje poskytnutí finanční dotace p. M. M. na sportovní akci, v textu 
dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 480 
Rada města jmenuje v souladu s § 71 a 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi pro otevírání obálek, 
posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek k  veřejné zakázce na služby „Revitalizace, 
obnova městské zeleně a rozvoj ploch sídelné zeleně s cílem zlepšení kvality života“ 
zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení, ve složení :  
 
člen :                                   náhradník :  
p. Dobromil Keprt                              p. Pavel Klacl    
Mgr. Josef Kopecký                          p. Ladislav Vraspír                                
Ing. Oto Beran     Ing. Jaromír Urban  
Ing. Jaroslav Kolařík, PhD.                Ing. Michal Romanský                
Ing. Bc. Jiří Poulík                            Ing. Renata Břeňová 
 
        Zodpovídá: Ing. Vrbická 
 
č. 481 
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 propagačních materiálech akce "5. ročník MOTORDNY", která se 
uskuteční v prostorách Zimního stadionu Česká Třebová ve dnech 15.06. a 16.06. 2013. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
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č. 482 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o splácení dluhu 
s L. T. v textu dle přiloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Mgr. Honl 
 
č. 483 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku          
č. 2/2013 o době nočního klidu, v textu dle přiloženého návrhu.   
  
        Zodpovídá: Mgr. Honl 
 
č. 484 
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Smlouvě o dílo č. 137/SS/07/MIKO, 
uzavřené mezi Městem Česká Třebová a společností Infinity a.s, Staročernská 1799, 530 
Pardubice, IČ: 60112549, v textu dle přiloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 485 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí finanční 
dotace ve výši Kč 510 000,--  panu Lubomíru Vašinovi, místo podnikání Komenského 
781, Česká Třebová, IČ 61209805, za účelem podpory realizace sportovně-kulturní akce 
„Týden sportu 2013“, která se bude konat ve dnech od 17.06. – 22.06.2013,       v textu 
dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 486 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, 
písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
odvolat s účinností od 13. května 2013 z funkce členky OSADNÍHO VÝBORU SVINNÁ 
paní Danu Novotnou na základě její vlastní žádosti. 
 
        Zodpovídá: Ing. Žáčková 
 
č. 487 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, 
písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
 
 



 
 

Usnesení Rady města Česká Třebová 
z jednání konaného 

dne 29. dubna 2013 
Jedná se o upravenou verzi z důvodu 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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odvolat s účinností od 13. května 2013 z funkce členky OSADNÍHO VÝBORU SVINNÁ 
paní Soňu Suchánkovou na základě její vlastní žádosti. 
 
        Zodpovídá: Ing. Žáčková 
 
č. 488 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, 
písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
schválit s účinností od 13. května 2013 do funkce členky OSADNÍHO VÝBORU 
SVINNÁ paní Soňu Mužíkovou. 
 
        Zodpovídá: Ing. Žáčková 
 
č. 489 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, 
písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
schválit s účinností od 13. května 2013 do funkce členky OSADNÍHO VÝBORU 
SVINNÁ paní Miluši Jasanskou. 
 
        Zodpovídá: Ing. Žáčková 
 
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  29. dubna 2013 


