Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 4. ledna 2021
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

č. 1
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-122018868/VB/1, Česká Třebová, Skuhrov, parcela 96 – knn na pozemcích ppč. 91 a
ppč. 833 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, ve vlastnictví města Česká
Třebová, mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, jako oprávněným z věcného břemene a městem Česká
Třebová, jako povinným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 2
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové s paní J. V. na dobu určitou, na 12 měsíců, od
01.01.2021 do 31.12.2021 za měsíční nájemné ve výši 62 Kč/m2. Podmínkou uzavření
nájemní smlouvy je ukončení nájmu k bytu na Semanínské ulici v České Třebové ke dni
15.01.2021.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 3
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 45 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na
Masarykově ulici v České Třebové s paní J. S. na dobu určitou, na 12 měsíců, od
01.01.2021 do 31.12.2021 za měsíční nájemné ve výši 62 Kč/m2.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 4
Rada města neschvaluje prominutí pohledávky ve výši 2.346 Kč paní B. D.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 5
Rada města souhlasí s přístupem a příjezdem přes pozemek města ppč. 3736/7 na pozemek
stpč. 1483, součástí kterého je stavba s čp. 1491 a pozemek ppč. 3047/15, vše v
katastrálním území a obci Česká Třebová, a to po dobu rekonstrukce domu čp. 1491,
tj. od ledna 2021 do prosince 2021, dle žádosti J. L. ze dne 09.12.2020. Tento souhlas není
příslibem budoucího trvalého užívání pozemku ppč. 3736/7 v katastrálním území a obci
Česká Třebová pro dopravní obsluhu čp. 1491. Po ukončení užívání bude pozemek
uveden do původního stavu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 6
Rada města schvaluje stanovisko města k územnímu řízení čj. MUCT/25508/2020
/VYS/JMK/UZR/60, ve věci dělení pozemků ppč. 775/2 a ppč. 775/5 v katastrálním území
a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 7
Rada města doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí odstoupení z funkce předsedy
OSADNÍHO VÝBORU KOZLOV pana Jana Stránského ke dni 31.12.2020.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 8
Rada města doporučuje zastupitelstvu v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jmenovat
pana Jaroslava Pakostu předsedou OSADNÍHO VÝBORU KOZLOV, s účinností od
23.02.2021.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
Schválil:
Mgr. Josef Kopecký
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 4. ledna 2021
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