
 
 

Usnesení Rady města Česká Třebová 
z jednání konaného 

dne 13. ledna 2014 
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. 1 
Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, 
Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 2 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku ppč. 
687/43 o výměře 99 m2 v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, za cenu 150,- 
Kč/m2. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a kolek k návrhu 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí nabyvatelé. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 3 
Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku označeného jako ppč. 818/14 v 
katastrálním území Skuhrov u České Třebové, o výměře 42 m2, za účelem parkování. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 4 
Rada města souhlasí s umístěním bezdrátové přípojky (anténa na konzole a kabel) na 
dům čp. 983 v Matyášově ulici v Č. Třebové, dle žádosti příspěvkové organizace Dům 
dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová, IČ 720 85 363, se sídlem Česká Třebová, 
Sadová 1385, PSČ 560 02, ze dne 04.01.2014. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 5 
Rada města souhlasí se stavbou „Dílna u rekreačního objektu č. ev. 133 na poz. p. č. 
2885/24 v k. ú. Česká Třebová“, která sousedí s pozemky ve vlastnictví Města Česká 
Třebová ppč. 3438/1 a ppč. 3439/1, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, ze 
dne 08.01.2014. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 6 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny spoluvlastnického 
podílu na pozemcích stpč. 571/2, stpč. 4705 a ppč. 190/5, ve vlastnictví Města Česká 
Třebová, (podíl ve výši 2/8), za spoluvlastnictví podíl na pozemku ppč. 183/7, ve 
vlastnictví K. P. (podíl ve výši 2/8), vše v katastrálním území a obci Česká Třebová. 
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Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí, uhradí Město Česká Třebová.  
Za rozdíl ve výměrách směňovaných spoluvlastnických podílů na pozemcích nebude 
Město Česká Třebová požadovat finanční náhradu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 7 
Rada města nesouhlasí s obnovením zábradlí a instalací tabule s oznámením: sáňkování 
není povoleno, dle žádosti Společenství vlastníků jednotek Trávník 1998, 1999, 2000 
Česká Třebová, IČ 259 91 400, se sídlem Česká Třebová, Trávník 1998, PSČ 560 02, ze 
dne 16.12.2013. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 8 
Rada města schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o správě veřejných pohřebišť, uzavřené dne 
09.01.2013 mezi Městem Česká Třebová, jako provozovatelem a společností Eko Bi s. r. 
o., jako správcem, v textu dle návrhu.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 9 
Rada města schvaluje Přílohu č. 2 Smlouvy o správě veřejných pohřebišť, uzavřené dne 
09.01.2013 mezi Městem Česká Třebová, jako provozovatelem a společností Eko Bi s. r. 
o., jako správcem, v textu dle návrhu.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 10 
Rada města schvaluje prodloužení umístění prodejního stánku na pozemku Města 
Česká Třebová ppč. 183/4 v katastrálním území a obci Česká Třebová na dobu do 
31.12.2015. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 11  
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 3365/20 o 
výměře  220 m2, v katastrálním území  a obci Česká Třebová, za účelem zpevnění  
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svažitého terénu a užívání  jako zahrada,  na dobu neurčitou, od 01.02.2014, s výpovědní 
lhůtou  6 měsíců. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 12 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku ppč. 753/13 o výměře 463 
m2, v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, za účelem parkování vozidla, za 
cenu 5,-Kč/m2/rok, na dobu neurčitou od 30.01.2014, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, v textu 
dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 13 
Rada  města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku stpč. 3374 o 
výměře 305 m2, v katastrálním území a obci Česká Třebová, vlastníkům bytových 
jednotek v domě čp. 1094 v ulici Na Výsluní, v České Třebové, do podílů odpovídajících 
výši podílů na společných částech domu, za cenu 100,-Kč/m2.  Náklady spojené s 
převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, 
uhradí kupující. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 14 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. VCE 
52_13 BP mezi Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 
78 653 jako příjemcem a Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ 267 21 511 
jako poskytovatelem ve výši 324.275,- Kč na projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a 
mládeže ve městě Česká Třebová“, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 15 
Rada města schvaluje s odkazem na ustanovení bodu 2) a 4) Pravidel rozpočtového 
hospodaření Města Česká Třebová v době od 1.1.2014 do schválení rozpočtu města pro 
rok 2014 realizaci stavebních prací a dodávek spojených s havarijní opravou  „Regulace 
krátkého okruhu teplovodního kotle PGVE plynové kotelny Gymnazia Česká Třebová a 
uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem p. Petrem Nádvorníkem, Husova 105, 560 02 
Česká Třebová, IČ 135 60 450, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 49.754,- Kč včetně 
DPH. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
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č. 16 
Rada města schvaluje vyplacení 2.500,- Kč P. Š. z důvodů dle přiloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Mgr. Honl 
 
č. 17 
Rada města bere na vědomí stížnost evidovanou pod č.j. 
24230/2013/KAT/VPA/STZO/16 a schvaluje odpověď stěžovateli v textu dle 
předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 18 
Rada města bere na vědomí podání evidované pod č.j. 24665/2013/KAT/VPA/2452 a 
schvaluje odpověď v textu dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
 
č. 19 
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 - čtyř strážníků Městské policie 
Česká Třebová v krátkodobém kurzu, který bude probíhat od 6.2.2014 do 12.2.2014, 
zaměřeném na obnovu platnosti osvědčení strážníka za dohodnutou cenu 19.680,-Kč za 
čtyři strážníky,  v textu dle přiloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Vencl 
 
č. 20 
Rada města schvaluje přijetí věcného daru pro Sociální služby Česká Třebová – 8 ks 
termopřikrývek v hodnotě 7.192,- Kč od paní Františky Urbanové – Restaurant „Nad 
Hrází“ Srnov, IČO 74340875.  
 
        Zodpovídá: JUDr. Gibišová 
 
č. 21 
Rada města schvaluje přijetí věcného daru pro Sociální služby Česká Třebová – 1 ks 
mikrovlnné trouby v hodnotě 1.500,- Kč pro uživatele domova pro seniory – od paní J. 
L.  
 
        Zodpovídá: JUDr. Gibišová 
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Schválil: 
 
Dobromil Keprt  
místostarosta  
 
 
  
Zapsala: 
 
Miroslava Kejvalová  
sekretariát 
 

 
 
           Jaroslav  Z e d n í k  

starosta města 
 
 
  
 

V České Třebové dne  13. ledna 2014 
 
 
 


