
 
 

Usnesení Rady města Česká Třebová 
z jednání konaného 

dne 18. srpna 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. 795 
Rada města souhlasí se stavbou „Třebová 653/21,22, p. Falta – SS 200“ na pozemku 
Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas 
s vydáním územního souhlasu, dle žádosti společnosti Energomontáže Votroubek s. r. o., 
IČ 287 91 274, se sídlem Strojnická 1646, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, ze dne 
04.08.2014. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 796 
Rada města souhlasí se stavbou „Oprava ochrany před bleskem - obnova zemnící 
soustavy, Křib čp. 1807 a 1808, Česká Třebová“ na pozemcích Města Česká Třebová 
ppč. 55/41, ppč. 55/42, ppč. 55/43 a ppč. 55/69, vše v katastrálním území a obci Česká 
Třebová, dle žádosti Bytového družstva Anténa, IČ 274 74 445, se sídlem Česká 
Třebová, Křib 1807, PSČ 560 02, ze dne 06.08.2014. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 797 
Rada města schvaluje záměr propachtovat pozemky pozemkové parcely č. 397 o výměře 
0,0544 ha, č. 153/9 o výměře 0,9491 ha, č. 153/3 o výměře 0,0883 ha, č. 419 o výměře 
0,1297 ha, č. 411/3 o výměře 0,1237, č. 406/1 o výměře 0,0719 ha, č. 403/2 o výměře 
0,0900 ha, č. 398/4 o výměře 0,2995 ha, č. 398/2 o výměře 0,0468 ha a částí č. 403/1 o 
výměře 0,0800 ha a č. 418 o výměře 0,2511 ha, o celkové výměře 2,0774 ha, v 
katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová, od 01.10.2014 na 
dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou podle § 2339 zákona č. 89/2012 Sb.,  za 
účelem užívání k zemědělským účelům, zejména k pastvě dobytka, za pachtovné 
nejméně ve výši  325,- Kč/ha/rok. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 798 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 678/18 o 
výměře  55 m2, v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, za účelem užívání 
jako zahrada pro posezení a sušení prádla,  za cenu 0,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 1 měsíc, od 01.09.2014. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 799 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
zřízení služebnosti) pro inženýrské sítě (vodovodní, kanalizační, plynovodní, elektrická a 
další případné energetické a telekomunikační přípojky) na pozemcích Města Česká 
Třebová ppč. 1757/1, ppč. 1741/1, ppč. 3466/3, ppč. 1699/6, ppč. 1699/5, ppč. 1699/4, ppč. 
1699/3, ppč. 1701/7, ppč. 1701/8, ppč. 1674/5, ppč. 1674/4, ppč. 1674/3, ppč. 1673/3 a ppč. 
1673/1, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi M3stem Česká Třebová, 
jako budoucím povinným z věcného břemene, a společností WAKESTONE 
DEVELOPMENT s. r. o., IČ 247 18 491, se sídlem Rašínovo nábřeží 2000/78, 120 00  
Praha 2, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 800 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit jeho usnesení č. 27 ze dne 
05.03.2013. 
Citace usnesení ZM č. 27/05.03.2013: 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje budovy bez čp/če na pozemku stpč. 1812/49 a 
pozemku stpč. 1812/49, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu v 
min. výši 481.100,- Kč. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí nabyvatel. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 801 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 
1812/49, jehož součástí je budova bez čp/če v katastrálním území a obci Česká Třebová, 
za kupní cenu v min. výši 156.000,- Kč. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí nabyvatel. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 802 
Rada města souhlasí se stavbou „Novostavba rodinného domu na pozemku č. 650/3 v 
katastrálním území Skuhrov v České Třebové“, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví 
Města Česká Třebová ppč. 884/1 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové a obci 
Česká Třebová. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 803 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání mezi Městem 
Česká Třebová, jako centrálním zadavatelem a příspěvkovými organizacemi Města, 
jako pověřujícími zadavateli, za účelem společné poptávky po dodávkách zemního plynu  
pro rok 2015, v textu dle návrhu.  
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 804 
Rada města schvaluje provedení nákupu plynu pro Město a jeho příspěvkové organizace 
na rok 2015 burzovním obchodem na komoditní burze Kladno. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 805 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v čp. 1107 v ulici Na 
Trubech v České Třebové za nájemné ve výši 51,95 Kč/m2, na dobu určitou,  na 12 
měsíců, od 01.09.2014 do 31.08.2015. Při řádném plnění povinností nájemce může být 
smlouva změněna na dobu neurčitou.   
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 806 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 5  na Masarykově ulici čp. 
1104 v České Třebové na dobu určitou, na 6 měsíců,  od 1. července 2014 do 31. prosince 
2014  za měsíční nájemné ve výši  51,95 Kč/m2. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 807 
Rada města schvaluje opravu svého usnesení č 757 ze dne 04.08.2014 takto: 
 
Rada města souhlasí se stavbou „Revitalizace stávajícího objektu čp. 1906, Česká 
Třebová – plynovodní přípojka“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 222/6, ppč. 
3449/18, ppč. 3383/11 a ppč. 183/7 (Město vlastní podíl ve výši ½), vše v katastrálním 
území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti TEZA, s. r. o., IČ 620 61 739, se 
sídlem F. V. Krejčího 405, 560 02  Česká Třebová, ze dne 30.07.2014. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
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č. 808 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku, 
označeného jako st. p. č. 1046 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 
970 – stavba občanského vybavení, o obci a katastrálním území a obci Česká Třebová, a 
dále schvaluje uzavření darovací smlouvy, mezi Městem Česká Třebová, jako dárcem, a 
Pardubickým krajem, IČ 708 92 822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, 
PSČ 532 11, jako obdarovaným, v textu dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Smrčka 
 
č. 809 
Rada města schvaluje v souladu s Postupem administrace projektu „Obnova veřejných 
prostranství Regionu Orlicko - Třebovsko“ uzavření „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu obce na financování projektu“ mezi Městem Česká Třebová, Staré 
náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653 (poskytovatel) a Regionem Orlicko - 
Třebovsko, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 709 39 659 (příjemce), ve výši 
10.712,50 Kč včetně DPH. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 810 
Rada města schvaluje v souladu s Postupem administrace projektu „Obnova veřejných 
prostranství Regionu Orlicko - Třebovsko“ uzavření „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu obce na financování projektu“ mezi Městem Česká Třebová, Staré 
náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653 (poskytovatel) a Regionem Orlicko - 
Třebovsko, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 709 39 659 (příjemce), ve výši 
22.098,60 Kč včetně DPH. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 811 
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 přímé zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce  „Zahradní altán pro MŠ Česká Třebová, U 
Stadionu“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem   DS INTEX s.r.o., U Dvora 118, 
560 02 Česká Třebová, IČ 274 98 492, s předloženou nabídkovou cenou ve výši 
162.560,33 Kč bez DPH. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
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č. 812 
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 rozeslání výzvy a zadávací 
dokumentace pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Oprava povrchu ulice Grégrova - SO 03, Česká Třebová“, v textu  dle návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 813 
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 přímé zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce „Oprava objektu SDH Parník, ul. Husova č.p. 519, 
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 
123.622,36 Kč bez DPH. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 814 
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 přímé zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce „Oprava objektu SDH Lhotka, Lhotka č.p. 69, Česká 
Třebová“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem p. Karlem Tomešem, Trávník 
1995, 560 02 Česká Třebová, IČ 105 241 85, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 183.150,- 
Kč bez DPH. 
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 815 
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání  veřejných zakázek malého 
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 rozeslání výzvy a zadávací 
dokumentace pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„H řiště pro seniory na p.č. 2527/1, k.ú. Česká Třebová“, v textu dle návrhu.           
 
        Zodpovídá: Ing. Švercl 
 
č. 816 
Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o zveřejnění inzerce“ se společností ÉTER 
CZ, spol. s r.o. Pasteurova 10, 779 00 Olomouc, IČ 25900161, v textu dle předloženého 
návrhu. 
 
        Zodpovídá: Ing. Pirklová 
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č. 817 
Rada města schvaluje komisi výběrového řízení na místo ředitele/ředitelky Kulturního 
centra Česká Třebová v tomto složení: 
předseda komise: Mgr. Josef Menšík, 
členové komise:   RNDr. Jaroslav Demel, 
        Bc. Jana Endyšová, DiS.,  
        Jarmila Holcová, , 
                             Jiří Jireš, 
                             doc. Mgr. František Preisler, 
        Mgr. Milan Špičák. 
 
 
        Zodpovídá: p. Hrdličková 
 
č. 818 
Rada města na základě žádosti čj: 16481/2014/DOP/THK/2271 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. 819 
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. V Úvoze  (p.č.1077/25) 
z pozemku ppč. 1077/42 v  k.ú. Česká Třebová (dle situace). 
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silni čního hospodářství. 
   
        Zodpovídá: Ing. Hájek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil: 
Dobromil Keprt  
místostarosta  
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Zapsala: 
 
Miroslava Kejvalová  
sekretariát 
 

 
 
           Jaroslav  Z e d n í k  

starosta města 
vz. Ing. Jaromíra Žáčková  

                                                               místostarostka  
 
  
 

V České Třebové dne  18. srpna 2014  
 


