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

Z Á P I S č. 34/2020
ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 11. 11. 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.
34202001 – Zahájení provedla starostka obce Ing. Slezáková v 15:30 hod., zasedání se uskutečnilo
za dodržení všech bezpečnostních opatření k prevenci proti šíření koronaviru.
34202002 – Program zasedání Rady obce Dlouhá Třebová (program viz body uvedené níže) a kontrola
usnesení Rady č. 33/2020.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202003 – Starostka informovala o provedení bezpečnostního nástřiku na silnici I/14 u křižovatky ul.
U Hřbitova a o pokračujících pracích na stavbě sběrného dvora.
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí informace provedení bezpečnostního nástřiku na silnici
I/14 u křižovatky ul. U Hřbitova a o pokračujících pracích na stavbě sběrného dvora.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202004 – Starostka seznámila členy Rady obce s předloženým návrhem rozpočtu obce na rok 2021.
Návrh usnesení: Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce Dlouhá Třebová schválit předložený návrh
rozpočtu obce Dlouhá Třebová na rok 2021.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202005 – Starostka seznámila členy Rady obce s průvodní zprávou k doplňujícímu územnímu
stavebnímu povolení (DSÚP) ke stavbě chodníku podél silnice I/14.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje průvodní zprávu k doplňujícímu územnímu stavebnímu povolení
(DSÚP) ke stavbě chodníku podél silnice I/14.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202006 – Místostarosta obce předložil členům Rady obce 3 nabídky na provedení rekonstrukce bytu
č. 2 v obecním bytovém domě čp. 232 a to spol. STAVORECYKLA s. r. o., RYDO, spol. s r. o. a HELP,
silnice-železnice s. r. o.
Návrh usnesení: Rada obce vybrala a schvaluje provedení rekonstrukce bytu č. 2 v obecním bytovém
domě čp. 232 firmou HELP, silnice-železnice s. r. o., IČO: 27497976.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202007 – Starostka seznámila členy Rady obce se jmenováním inventarizační komise, s příkazem
k provedení inventarizace za rok 2020 a stanovení členů inventarizační komise obce Dlouhá Třebová.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje jmenování inventarizační komise, příkaz k provedení
inventarizace za rok 2020 a stanovení členů inventarizační komise obce Dlouhá Třebová.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202008 – Starostka seznámila členy Rady obce s návrhem provozního řádu, smlouvy a ceníku za
pronájem společenské místnosti s příslušenstvím v přízemí budovy obecního úřadu Dlouhá Třebová.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje provozní řád, smlouvu a ceník za pronájem společenské
místnosti s příslušenstvím v přízemí budovy obecního úřadu Dlouhá Třebová od 12.11.2020.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202009 – Starostka seznámila členy Rady obce se žádostí firmy Dimatex CS spol. s r. o. o nastavení
nových podmínek spolupráce – příspěvek obce Dlouhá Třebová na svoz kontejneru textilu ve prospěch
spol. Dimatex CS spol. s r. o.
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Návrh usnesení: Rada obce schvaluje nové podmínky spolupráce – příspěvek 900,- Kč/rok ve prospěch
společnosti Dimatex CS spol. s r. o. na svoz kontejneru textilu.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202010 – Místostarosta seznámil členy Rady obce s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce
Dlouhá Třebová č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a zároveň předložil kalkulaci příjmů a výdajů za
svoz komunálního odpadu za rok 2020.
Návrh usnesení: Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce Dlouhá Třebová schválit návrh Obecně
závazné vyhlášky obce Dlouhá Třebová č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2021
s navýšením poplatku 600,- Kč/osobu/rok (resp. 600,- Kč/rekreační objekt/rok).
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202011 – Starostka seznámila členy Rady obce s žádostí Oblastní charity Ústí nad Orlicí o pomoc a
spolupráci při konání Tříkrálové sbírky 2021.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje pomoc a spolupráci Oblastní charitě Ústí nad Orlicí při konání
Tříkrálové sbírky 2021.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202012 – Starostka seznámila členy Rady obce s opětovnou žádostí o přidělení dotace na
rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Dlouhá Třebová (osvětlení podél silnice I/14 a v místní části
Skalka). Žádost byla v loňském roce zamítnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků určeným
pro dotace.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje opětovné podání žádosti o přidělení dotace na rekonstrukci
veřejného osvětlení v obci Dlouhá Třebová (osvětlení podél silnice I/14 a v místní části Skalka).
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202013 – Starostka seznámila členy Rady obce s žádostí paní
o odkoupení pozemkové
parcely č. 1411/17 v k. ú. Dlouhá Třebová ve vlastnictví obce Dlouhá Třebová.
Návrh usnesení: Rada obce vyhlašuje záměr prodeje pozemkové parcely č. 1411/17 v k. ú. Dlouhá
Třebová o výměře 105 m2.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202014 – Starostka seznámila členy Rady obce s podanou žádostí obce o řešení situace
v souvislosti se stavbou mostu a koryta řeky Třebovky u bytového domu čp. 137 v Dlouhé Třebové.
Obec jako povodňový orgán žádá Správu a údržbu silnic Pardubického kraje jako vlastníka stavby
mostu o opravu.
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí žádost obce o řešení situace v souvislosti se stavbou
mostu a koryta řeky Třebovky u bytového domu čp. 137 v Dlouhé Třebové podanou u Správy a údržby
silnic Pardubického kraje.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202015 – Místostarosta seznámil členy Rady obce s cenovou nabídkou na pořízení nové kloubové
pracovní plošiny IPK 14-3 pro vozidlo Multicar M 31 C. Další cenové nabídky nelze předložit z důvodu
jediného výrobce.
Návrh usnesení: Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce Dlouhá Třebová pořízení pracovní plošiny
IPK 14-3 pro vozidlo Multicar M 31 C dle předložené cenové nabídky.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202016 – Místostarosta seznámil členy Rady obce s nutností vyřešení dopravní situace v části obce
ul. Vondrák – Niva (stavba výhybny) a vypracování projektové dokumentace.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace pro vyřešení
dopravní situace v části obce ul. Vondrák – Niva.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
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34202017 – Místostarosta seznámil členy Rady obce s návrhem ceníku za služby – zemní práce JCB,
sekání trávy stroji Rider a Spiderman, štěpkování obecním štěpkovačem, ve výši 500,- Kč/hod./stroj
včetně obsluhy, a za dopravu vozidlem Multicar do 40 km za cenu 350,- Kč/hod., nad 40 km za cenu
20,- Kč/km.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje ceník za služby – zemní práce JCB, sekání trávy stroji Rider a
Spiderman, štěpkování obecním štěpkovačem, ve výši 500,- Kč/hod./stroj včetně obsluhy, a za dopravu
vozidlem Multicar do 40 km za cenu 350,- Kč/hod., nad 40 km za cenu 20,- Kč/km.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202018 – Starostka předložila návrh Rozpočtu PO Základní školy a mateřské školy Dlouhá Třebová
na rok 2021.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje Rozpočet PO Základní školy a mateřské školy Dlouhá Třebová
na rok 2021.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202019 – Starostka seznámila členy Rady obce s žádostí Mgr. Aleny Kopecké, ředitelky ZŠ a MŠ
Dlouhá Třebová o řešení tlakové nádoby v budově ZŠ.
Návrh usnesení: Rada obce ukládá místostarostovi obce zajistit odborné posouzení možnosti
zprovoznění ohřevu teplé vody pomocí solárního ohřevu v budově ZŠ. Po dalším projednání bude
rozhodnuto o využití zmíněné tlakové nádoby.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202020 – Radní Mgr. Lamplot navrhnul schválení odměny pro ředitelku Základní školy a mateřské
školy Dlouhá Třebová.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje odměnu pro ředitelku Základní školy a mateřské školy Dlouhá
Třebová Mgr. Alenu Kopeckou ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202021 – Starostka seznámila členy Rady obce s návrhem zakoupení mikulášských balíčků pro děti
v ZŠ a MŠ Dlouhá Třebová ve výši 100,- Kč/balíček pro celkem 107 dětí.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje zakoupení mikulášských balíčků pro děti v ZŠ a MŠ Dlouhá
Třebová ve výši 100,- Kč/balíček pro celkem 107 dětí.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
34202022 – Stanovení termínu a schválení programu zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhá Třebová.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje termín konání zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhá Třebová
na pondělí 30.11.2020 v 17:00 hod. ve víceúčelovém sále v Dlouhé Třebové, za dodržení všech
bezpečnostních opatření k prevenci proti šíření koronaviru, s programem zasedání:
Zahájení
Volba návrhové komise
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Zpráva o činnosti Rady obce Dlouhá Třebová
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru
Schválení prodeje p. p. č. 1411/17 v k. ú. Dlouhá Třebová
Schválení rozpočtu obce Dlouhá Třebová na rok 2021
Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Dlouhá Třebová č. 1/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na
rok 2021
12. Schválení pořízení pracovní plošiny pro vozidlo Multicar
13. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene p. p. č. 1484/6 v k. ú. Dlouhá Třebová
14. Schválení Koncepce boje se suchem obce Dlouhá Třebová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Schválení Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství obce Dlouhá Třebová 2021 – 2026
Schválení Koncepce hospodaření s vodou obce Dlouhá Třebová
Schválení stavby Venkovní scény v areálu Staré hřiště Dlouhá Třebová
Schválení projektové dokumentace na stavbu přeložky místní komunikace ul. Na Hrázi
Rozprava
Návrh usnesení
Závěr

Hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

34202023 – zasedání bylo ukončeno v 18:15 hod.

Zapsala: Ing. Kateřina Slezáková ……………………………..
Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 13.11.2020

……………………………….

Ing. Kateřina Slezáková
starosta obce Dlouhá Třebová

Počet listů: 3
Počet příloh: 0

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

Č.j.: ObÚ-Dl.T 204/2020/ST
Sp.zn.: 101.2
A/10
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U S N E S E N Í č. 34/2020
ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 11. 11. 2020
na obecním úřadě v Dlouhé Třebové

34202002 – Rada obce schvaluje program dnešního zasedání.
34202003 - Rada obce bere na vědomí informace provedení bezpečnostního nástřiku na silnici I/14
u křižovatky ul. U Hřbitova a o pokračujících pracích na stavbě sběrného dvora.
34202004 – Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce Dlouhá Třebová schválit předložený návrh
rozpočtu obce Dlouhá Třebová na rok 2021.
34202005 – Rada obce schvaluje průvodní zprávu k doplňujícímu územnímu stavebnímu povolení
(DSÚP) ke stavbě chodníku podél silnice I/14.
34202006 – Rada obce vybrala a schvaluje provedení rekonstrukce bytu č. 2 v obecním bytovém domě
čp. 232 firmou HELP, silnice-železnice s. r. o., IČO: 27497976.
34202007 – Rada obce schvaluje jmenování inventarizační komise, příkaz k provedení inventarizace
za rok 2020 a stanovení členů inventarizační komise obce Dlouhá Třebová.
34202008 – Rada obce schvaluje provozní řád, smlouvu a ceník za pronájem společenské místnosti
s příslušenstvím v přízemí budovy obecního úřadu Dlouhá Třebová od 12.11.2020.
34202009 – Rada obce schvaluje nové podmínky spolupráce – příspěvek 900,- Kč/rok ve prospěch
společnosti Dimatex CS spol. s r. o. na svoz kontejneru textilu.
34202010 – Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce Dlouhá Třebová schválit návrh Obecně
závazné vyhlášky obce Dlouhá Třebová č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2021
s navýšením poplatku 600,- Kč/osobu/rok (resp. 600,- Kč/rekreační objekt/rok).
34202011 – Rada obce schvaluje pomoc a spolupráci Oblastní charitě Ústí nad Orlicí při konání
Tříkrálové sbírky 2021.
34202012 – Rada obce schvaluje opětovné podání žádosti o přidělení dotace na rekonstrukci veřejného
osvětlení v obci Dlouhá Třebová (osvětlení podél silnice I/14 a v místní části Skalka).
34202013 – Rada obce vyhlašuje záměr prodeje pozemkové parcely č. 1411/17 v k. ú. Dlouhá Třebová
o výměře 105 m2.
34202014 – Rada obce bere na vědomí žádost obce o řešení situace v souvislosti se stavbou mostu
a koryta řeky Třebovky u bytového domu čp. 137 v Dlouhé Třebové podanou u Správy a údržby silnic
Pardubického kraje.
34202015 – Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce Dlouhá Třebová pořízení pracovní plošiny IPK
14-3 pro vozidlo Multicar M 31 C dle předložené cenové nabídky.
34202016 – Rada obce schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace pro vyřešení dopravní
situace v části obce ul. Vondrák – Niva.
34202017 – Rada obce schvaluje ceník za služby – zemní práce JCB, sekání trávy stroji Rider a
Spiderman, štěpkování obecním štěpkovačem, ve výši 500,- Kč/hod./stroj včetně obsluhy, a za dopravu
vozidlem Multicar do 40 km za cenu 350,- Kč/hod., nad 40 km za cenu 20,- Kč/km.
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34202018 – Rada obce schvaluje Rozpočet PO Základní školy a mateřské školy Dlouhá Třebová na
rok 2021.
34202019 – Rada obce ukládá místostarostovi obce zajistit odborné posouzení možnosti zprovoznění
ohřevu teplé vody pomocí solárního ohřevu v budově ZŠ. Po dalším projednání bude rozhodnuto o
využití zmíněné tlakové nádoby.
34202020 – Rada obce schvaluje odměnu pro ředitelku Základní školy a mateřské školy Dlouhá
Třebová Mgr. Alenu Kopeckou ve výši 10.000,- Kč.
34202021 – Rada obce schvaluje zakoupení mikulášských balíčků pro děti v ZŠ a MŠ Dlouhá Třebová
ve výši 100,- Kč/balíček pro celkem 107 dětí.
34202022 – Rada obce schvaluje termín konání zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhá Třebová na
pondělí 30.11.2020 v 17:00 hod. ve víceúčelovém sále v Dlouhé Třebové, za dodržení všech
bezpečnostních opatření k prevenci proti šíření koronaviru, s programem zasedání:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Schválení programu
5. Zpráva o činnosti Rady obce Dlouhá Třebová
6. Zpráva o činnosti obecního úřadu
7. Zpráva kontrolního výboru
8. Zpráva finančního výboru
9. Schválení prodeje p. p. č. 1411/17 v k. ú. Dlouhá Třebová
10. Schválení rozpočtu obce Dlouhá Třebová na rok 2021
11. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Dlouhá Třebová č. 1/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
na rok 2021
12. Schválení pořízení pracovní plošiny pro vozidlo Multicar
13. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene p. p. č. 1484/6 v k. ú. Dlouhá Třebová
14. Schválení Koncepce boje se suchem obce Dlouhá Třebová
15. Schválení Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství obce Dlouhá Třebová 2021 – 2026
16. Schválení Koncepce hospodaření s vodou obce Dlouhá Třebová
17. Schválení stavby Venkovní scény v areálu Staré hřiště Dlouhá Třebová
18. Schválení projektové dokumentace na stavbu přeložky místní komunikace ul. Na Hrázi
19. Rozprava
20. Návrh usnesení
21. Závěr

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

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

