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OBEC DLOUHÁ TŘEBOVÁ
Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová, IČO: 00580902

Z Á P I S č. 33/2020
ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 13. 10. 2020
na obecním úřadě v Dlouhé Třebové v 15:30 hod.
Přítomni: Ing. Kateřina Slezáková, Petr Najman, Bc. František Mikeš, Mgr. Martin Lamplot, Mgr. Blanka
Valachová
Účast: Přítomno 5 radních z pěti, rada je usnášeníschopná.
33202001 – Zahájení provedla starostka obce Ing. Slezáková v 15:30 hod., zasedání se uskutečnilo
za dodržení všech bezpečnostních opatření k prevenci proti šíření koronaviru.
33202002 – Program zasedání Rady obce Dlouhá Třebová (program viz body uvedené níže) a kontrola
usnesení Rady č. 32/2020.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
33202003 – Starostka informovala o zprávě ředitelky ZŠ a MŠ Dlouhá Třebová o situaci ve škole,
dále o zavedení opatření na obecním úřadě v souvislosti s přijatým opatřením a doporučením vlády
(rozdělení zaměstnanců na 2 skupiny, omezení úředních hodin), o proběhlé domovní schůzi nájemců
bytového domu čp. 388 a instalaci pákových zásobníků dezinfekce na obecním úřadě a ve
víceúčelovém sále.
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí provozní informace starostky obce o provozu úřadu, ZŠ
a MŠ Dlouhá Třebová a o domovní schůzi v čp. 388.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
33202004 – Starostka seznámila členy Rady obce se žádostí spol. ROCKISNOTDEAD s. r. o.
o pronájem areálu Staré hřiště pro pořádání akcí.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje pronájem areálu Staré hřiště v Dlouhé Třebové pro pořádání
akcí ve dnech 30.07.2021 a 27.08.2021 společnosti ROCKISNOTDEAD s. r. o.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
33202005 – Starostka seznámila členy Rady obce s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
11.06.2020 uzavřené se společností HELP, silnice-železnice s. r. o., IČO: 27497976.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.06.2020 uzavřené se
společností HELP, silnice-železnice s. r. o., IČO: 27497976.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
33202006 – Starostka seznámila členy Rady obce s žádostí p.
, předsedy Spolku pro ochranu
přírody a krajiny Českotřebovska, o opravu cesty v Kojovci. Místostarosta informoval, že na této
komunikaci stejně jako na ostatních komunikacích v obci probíhá průběžná údržba a čištění. Dále
informovala o dopise p.
s námitkami proti schválení plánovaného obchvatu pro město Česká
Třebová zastupiteli obce Dlouhá Třebová a o následné odpovědi vedení obce, která byla
p.
odeslána poštou.
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí žádost p.
, předsedy Spolku pro ochranu přírody a
krajiny Českotřebovska o opravu cesty v Kojovci a zároveň sdělení místostarosty obce, že na této
komunikaci stejně jako na ostatních komunikacích v obci probíhá průběžná údržba a čištění. Dále bere
na vědomí dopis p.
s námitkami proti schválení plánovaného obchvatu pro město Česká Třebová
zastupiteli obce Dlouhá Třebová a následnou odpověď vedení obce, která byla p.
odeslána
poštou.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
33202007 – Starostka seznámila členy Rady obce s nabídkou organizace Textilní banka.cz, z.ú.,
nestátní neziskové organizace, o spolupráci při uskutečnění humanitární sbírky šatstva v Dlouhé
Třebové.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje spolupráci s organizací Textilní banka.cz, z.ú., nestátní
neziskové organizace, při pořádání humanitární sbírky šatstva v Dlouhé Třebové.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
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33202008 – Starostka seznámila členy Rady obce s registrací akce rekonstrukce krucifixu v Dlouhé
Třebové a rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci rekonstrukce
krucifixu v Dlouhé Třebové.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
33202009 – Starostka seznámila členy Rady obce s návrhem ředitelky ZŠ a MŠ Dlouhá Třebová
o přerušení provozu v mateřské škole v době vánočních prázdnin od středy 23.12.2020 do 01.01.2021.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje přerušení provozu v mateřské škole v době vánočních prázdnin
od 23.12.2020 do 01.01.2021.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
33202010 – Starostka seznámila členy Rady obce se žádostí ředitelky ZŠ a MŠ Dlouhá Třebová
o dořešení klimatizace ve školní kuchyni a dále úpravy okolí pískoviště a výměny písku na školní
zahradě.
Návrh usnesení: Rada obce pověřuje starostku obce zajistit předběžnou kalkulaci na klimatizaci ve
školní kuchyni od možného dodavatele a předložit rozpočet Radě obce Dlouhá Třebová.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje výměnu písku v pískovišti na školní zahradě.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Návrh usnesení: Rada obce neschvaluje odstranění (skácení) břízy vedle pískoviště na školní zahradě.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
33202011 – Starostka seznámila členy Rady obce s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok
2019/2020 Základní školy a mateřské školy Dlouhá Třebová okres Ústí nad Orlicí.
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020
Základní školy a mateřské školy Dlouhá Třebová okres Ústí nad Orlicí.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
33202012 – Starostka informovala členy Rady obce o proběhlém dílčím přezkoumání hospodaření
obce Dlouhá Třebová dne 11.09.2020. V rámci dílčího přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
nedostatky.
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí informaci o proběhlém dílčím přezkoumání hospodaření
obce Dlouhá Třebová dne 11.09.2020.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
33202013 – zasedání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ing. Kateřina Slezáková ……………………………..
Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 19.10.2020

……………………………….

Ing. Kateřina Slezáková
starosta obce Dlouhá Třebová

Počet listů: 2
Počet příloh: 0

..……………………………
Petr Najman
místostarosta obce Dlouhá Třebová

Č.j.: ObÚ-Dl.T 178/2020/ST
Sp.zn.: 101.2
A/10
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OBEC DLOUHÁ TŘEBOVÁ
Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová, IČO: 00580902

U S N E S E N Í č. 33/2020
ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 13. 10. 2020
na obecním úřadě v Dlouhé Třebové

33202002 – Rada obce schvaluje program dnešního zasedání.
33202003 - Rada obce bere na vědomí provozní informace starostky obce o provozu úřadu, ZŠ a MŠ
Dlouhá Třebová a o domovní schůzi v čp. 388.
33202004 – Rada obce schvaluje pronájem areálu Staré hřiště v Dlouhé Třebové pro pořádání akcí
ve dnech 30.07.2021 a 27.08.2021 společnosti ROCKISNOTDEAD s. r. o.
33202005 – schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.06.2020 uzavřené se společností
HELP, silnice-železnice s. r. o., IČO: 27497976.
33202006 – Rada obce bere na vědomí žádost p.
, předsedy Spolku pro ochranu přírody
a krajiny Českotřebovska, o opravu cesty v Kojovci a zároveň sdělení místostarosty obce, že na této
komunikaci stejně jako na ostatních komunikacích v obci probíhá průběžná údržba a čištění. Dále bere
na vědomí dopis p.
s námitkami proti schválení plánovaného obchvatu pro město Česká Třebová
zastupiteli obce Dlouhá Třebová a následnou odpověď vedení obce, která byla p.
odeslána
poštou.
33202007 – Rada obce schvaluje spolupráci s organizací Textilní banka.cz, z.ú., nestátní neziskové
organizace, při pořádání humanitární sbírky šatstva v Dlouhé Třebové.
33202008 – Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci rekonstrukce krucifixu
v Dlouhé Třebové.
33202009 – Rada obce schvaluje přerušení provozu v mateřské škole v době vánočních prázdnin od
23.12.2020 do 01.01.2021.
33202010/1 – Rada obce pověřuje starostku obce zajistit předběžnou kalkulaci na klimatizaci ve školní
kuchyni od možného dodavatele a předložit rozpočet Radě obce Dlouhá Třebová.
33202010/2 – Rada obce schvaluje výměnu písku v pískovišti na školní zahradě.
33202010/3 – Rada obce neschvaluje odstranění (skácení) břízy vedle pískoviště na školní zahradě.
33202011 – Rada obce bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020
Základní školy a mateřské školy Dlouhá Třebová okres Ústí nad Orlicí.
33202012 – Rada obce bere na vědomí informaci o proběhlém dílčím přezkoumání hospodaření obce
Dlouhá Třebová dne 11.09.2020.

…………………………….
Ing. Kateřina Slezáková
starosta obce Dlouhá Třebová

……………………………
Petr Najman
místostarosta obce Dlouhá Třebová

podepsal Ing.
Ing. Kateřina Digitálně
Kateřina Slezáková
Datum: 2020.10.19
Slezáková 13:43:42 +02'00'

