
 
 

Usnesení Rady města Česká Třebová 
z jednání konaného 

dne 3. února 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. 66 
Rada města souhlasí se stavbou „Rozšíření a zpevnění účelové komunikace na ppč. 
3368/20 v k. ú. Česká Třebová“ na pozemku Města Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 67 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku (případně 
části pozemku) označeného jako ppč. 30/6 v obci Česká Třebová, katastrálním území 
Svinná u České Třebové, za cenu 105,- Kč/m2, tj. 37.485,- Kč. Náklady spojené s 
převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a případné náklady na geometrický plán, uhradí nabyvatelé. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 68 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku 
označeného jako ppč. 32/2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Svinná u České 
Třebové. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 69 
Rada města schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 4 smlouvy o nájmu nebytových prostor, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v budově krematoria čp.1160 na 
Hřbitovní ulici v České Třebové, movitých věcí (kremační linky, varhan, katafalku a 
drobného hmotného majetku) a pozemku p.p.č. 3836 v k.ú. Česká Třebová, ze dne 
01.01.1998, uzavřené mezi Městem Česká Třebová jako pronajímatelem a Alicí 
Hurtovou, IČ 16807201, místo podnikání Hřbitovní 1160, Česká Třebová, jako 
nájemcem, jehož obsahem bude s účinností od 01.04.2014 následující: 
1. Ujednání o tom, že nájemní vztah založený předmětnou smlouvou je v souvislosti s 
účinností zákona č.89/2012 Sb. pachtem podle jeho § 2332 a následujících. 
2. Prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 31.03.2019.   
3. Zvýšení nájemného z 1,250.000,- Kč+DPH ročně na 1,500.000,- Kč+DPH ročně s 
účinností od 01.01.2015. 
4. Sjednání nové povinnosti pachtýře trvale pravidelně sledovat zdravotní stav stromů 
na pozemku p.p.č. 3836 v k.ú. Česká Třebová a závady neprodleně oznamovat 
propachtovateli. 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 70 
Rada města  schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 33 o velikosti 2+kk  v čp. 
2100 na Masarykově ulici v České Třebové na dobu neurčitou od 01.02.2014 za měsíční 
nájemné 51,95 Kč/m2.   
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 71 
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v čp. 2086 na 
Semanínské ulici v České Třebové. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
 
č. 72 
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v čp. 2084 na 
Semanínské ulici v České Třebové. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 73 
Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová v textu dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 74 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s §44 a 46 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, schválit zařazení změny funkčního využití pozemků ppč. 2895/1, 
část ppč. 2897/1, stpč. 3965, stpč. 3964, ppč. 2892/1, ppč. 2892/3 a ppč. 2892/4, vše v k.ú. 
a obci Česká Třebová na základě žádosti společnosti DRUMEL & Co. s.r.o., Felixova 
357, Česká Třebová, PSČ 560 02 do připravované „Změny č. 8 Územního plánu města 
Česká Třebová“, dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 75 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s §44 a 46 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, schválit zařazení změny funkčního využití pozemku ppč. 2895/3 v 
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k.ú. a obci Česká Třebová, do připravované „Změny č. 8 Územního plánu města Česká 
Třebová“, dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 76 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet příjmů a výdajů Města 
Česká Třebová na rok 2014 včetně financování, tvorby a zapojení finančních fondů 
města v celkové výši 223.720.000,- Kč , dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Budil 
 
č. 77 
Rada města Česká Třebová doporučuje zastupitelstvu města schválit  realizaci projektu 
Téma roku Orlických hor a Podorlicka dle předloženého návrhu.  
V případě schválení realizace projektu zastupitelstvem pověřuje starostu města 
Jaroslava Zedníka hlasováním pro jeho přijetí na valné hromadě destinační společnosti 
Orlické hory Podorlicko. 
 
        Zodpovídá: p. Keprt 
 
č. 78 
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací 
Sociální služby Česká Třebová, se sídlem Bezděkov 918, 560 02  Česká Třebová, IČ 709 
33 341, zastoupenou Josefem Jurenkou, ředitelem, jako půjčitelem a Městem Česká 
Třebová, se sídlem Staré náměstí 78, 560 02  Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako 
výpůjčitelem, v textu dle předloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Žáčková 
 
č. 79 
Rada města Česká Třebová doporučuje zastupitelstvu schválit začlenění území města 
Česká Třebová do územní působnosti Místní akční skupiny ORLICKO pro období 
2014-2020. 
 
        Zodpovídá: p. Keprt 
 
č. 80 
Rada Města schvaluje Městský program prevence kriminality Česká Třebová na rok 
2014 v textu dle přiloženého návrhu. 
 
        Zodpovídá: p. Vencl 
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č. 81 
Rada města souhlasí, že v případě přiznání neinvestičního grantu z rozpočtových 
prostředků Ministerstva vnitra ČR na realizaci projektu „ Česká Třebová – Prevence 
kriminality a rozší ření nabídky využití volného času dětí a mládeže sídliště Borek “, v 
celkové částce 520.000,- Kč, poskytne částku z rozpočtu města na rok 2014 na realizaci 
výše uvedeného projektu finanční spoluúčast v  maximální  výši  do 12 % z celkových 
předpokládaných nákladů. 
 
        Zodpovídá: p. Vencl 
 
 
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  3. února 2014 
 
 
 


