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Zápis č. 12/2020 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová  

konaného dne 30.11.2020 od 17.00 hodin  
ve víceúčelovém sále v Dlouhé Třebové, Školní 199     

 

Přítomni: 12 členů Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová dle prezenční listiny  
Omluveni: Miroslav Lang, Mgr. Martin Lamplot a Mgr. Jitka Kuběnková 
             

1) Zahájení provedla starostka obce Ing. Slezáková v 17.00 hodin uvítáním všech přítomných 
zastupitelů s konstatováním, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 12 členů 
zastupitelstva (z celkem 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Zasedání se uskutečnilo za dodržení všech bezpečnostních opatření k prevenci proti šíření 
koronaviru. 

 

2)  Ing. Slezáková navrhla zvolit do návrhové komise Mgr. Pavlu Vytlačilovou a pana Stanislava Láska 
       a vyzvala  k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise Mgr. Pavlu  
          Vytlačilovou a pana Stanislava Láska. 
  

Hlasování      

Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
 

            Usnesení bylo schváleno. 
 

3) Ing. Slezáková navrhla určit ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Slezáka a Mgr. Lukáše Razýma 
      a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou a vyzvala k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího  
          Slezáka a Mgr. Lukáše Razýma a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou a zapisovatelkou paní  
          Janu Razýmovou. 
  

Hlasování      

Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
 

            Usnesení bylo schváleno. 
                                                                                                                                      

 4) Ing. Slezáková seznámila přítomné s programem zasedání v souladu s pozvánkou předanou  
      členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Vzhledem k nastalým 
      skutečnostem, které je nutné projednat, navrhla doplnit program o nový bod: Určení osoby pro  
      spolupráci se stavebním úřadem ve věci územního plánu obce Dlouhá Třebová. Dále starostka  
      informovala, že z důvodu nedokončené administrace dotace ze strany svazku obcí ROT nelze  
      v současné době schválit dokumenty uvedené v programu pod body 14 – 16, a proto navrhuje tyto  
      body z programu vynechat. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným a následně  
      vyzvala k hlasování o schválení upraveného programu zasedání. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje následující upravený program  
          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 stavby Venkovní scény v areálu Staré hřiště Dlouhá Třebová 

15. Schválení projektové dokumentace na stavbu přeložky místní komunikace ul. Na Hrázi 
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16. Určení osoby pro spolupráci se stavebním úřadem ve věci projednávání územního plánu obce Dlouhá  

 Třebová 

17. Rozprava 

18. Návrh usnesení 

19. Závěr 
 

Hlasování        

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0          

            Usnesení bylo schváleno.  
 

5)   Ing. Slezáková informovala o činnosti Rady obce (4 zasedání). 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti Rady 
           obce Dlouhá Třebová. 
 

Hlasování        

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

   Usnesení bylo schváleno. 
 

6)  Ing. Slezáková informovala o činnosti obecního úřadu (dle nařízení vlády má úřad zkrácenou dobu  
      pro styk s veřejností a to pondělí a středa od 08:00 – 11:00 a od 14:00 – 16:00 hod., veškeré  
      požadavky občanů byly a jsou vyřízeny. Technika je připravena na zimní údržbu. Rozsvícení  
      vánočního stromu proběhlo bez účasti veřejnosti. Jako náhrada za gratulace seniorům  
      s posezením na úřadě je starostkou a místostarostou předán jubilantům balíček a květina.  
      Proveden bezpečnostní nástřik před přechodem přes silnici I/14 u křižovatky ke hřbitovu. Pokračují  
      práce na stavbě sběrného dvora. Žádost obce o dotaci na opravu krucifixu byla vyřízena kladně.  
      Probíhají práce na získávání územního rozhodnutí – stavební povolení na venkovní scénu           
      na Starém hřišti. Je uzavřena obecní knihovna. Neustále probíhají opravy veřejného osvětlení). 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti  
           obecního úřadu. 
 

Hlasování        

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

           Usnesení bylo schváleno. 
 

7)  Zprávu kontrolního výboru přednesla Mgr. Jana Renčínová  
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu kontrolního výboru   
           (viz příloha č. 2)                 

 

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo schváleno. 

 

8)  Zprávu finančního výboru přednesl Ing. Roman Vodička.   
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu finančního výboru  
           (viz příloha č. 3) 
 

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo schváleno. 

 

9) Starostka seznámila zastupitele s žádostí paní      o odkup p. p. č. 1411/17 v. k. ú.  
     Dlouhá Třebová ve vlastnictví obce o výměře 105 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce  
     dne 13.11.2020. Starostka navrhla prodej uvedeného pozemku za cenu 50,- Kč/m2. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje prodej p. p. č. 1411/17 v k. ú.  
           Dlouhá Třebová o výměře 105 m2 za cenu 50,- Kč/m2 paní                          . 
 

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo schváleno. 
 
 

 10) Starostka seznámila zastupitele s návrhem Rozpočtu obce Dlouhá Třebová na rok 2021, který Rada  

     obce Dlouhá Třebová na svém zasedání doporučila schválit. Na dotaz zastupitelů vysvětlila 

     jednotlivé položky rozpočtu. Žádné námitky nebyly vzneseny, proto bylo přistoupeno k hlasování       

     o jeho schválení. 
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      Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový Rozpočet obce Dlouhá Třebová 

      na rok 2021 (viz příloha č. 4). Schodek rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření z minulých let. 
           

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo schváleno. 
 

 11) Starostka seznámila zastupitele 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 na rok 2021 včetně navýšení poplatku na 600,-  

      Kč/osobu s trvalým pobytem v Dlouhé Třebové (resp. za rekreačních objekt v Dlouhé Třebové). 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dlouhá  

      Třebová č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  

      třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2021 včetně navýšení poplatku  

      na 600,- Kč/osobu s trvalým pobytem (resp. za rekreačních objekt) v obci Dlouhá Třebová.  
           

Hlasování      

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1 

                     Usnesení bylo schváleno. 

           

 12) Místostarosta seznámil zastupitele s možností pořízení pracovní plošiny pro vozidlo Multicar, která  

     by usnadnila opravy a ostatní práce ve výškách a obec by nebyla závislá na pronájmu vozidla  

     s plošinou včetně obsluhy od jiných subjektů. Zastupitelům byla předložena před jednáním jedna  

     cenová nabídka, neboť jiný dodavatel v rámci ČR není. Cena plošiny je 964.007,- Kč včetně DPH. 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení kloubové pracovní plošiny IPK 14-3 pro  

      vozidlo MulticarM 31 C za cenu 964.007,- Kč včetně DPH dle předložené cenové nabídky  

      od firmy Auto SAS s. r. o., IČO: 49679139. 

           

Hlasování      

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 2 

                     Usnesení bylo schváleno. 
 

13) Starostka seznámila zastupitele s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene na p. p. č. 1484/6        

    v k. ú. Dlouhá Třebová z důvodu stavby plynovodní přípojky pro čp. 155 a vyzvala k hlasování  

    o jejím schválení. 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na  

      p. p. č. 1484/6 v k. ú. Dlouhá Třebová ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., IČO: 27295567. 
           

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

  14) Starostka dále seznámila zastupitele s přípravou projektové dokumentace na výstavbu venkovní  

       scény na Starém hřišti pro územní řízení. Dále informovala o vyhlášení dotačního programu pro  

       obce do 3 tis. obyvatel a navrhla podat žádost o dotaci na výstavbu venkovní scény v areálu Staré  

       hřiště. Dále vyzvala zastupitele k hlasování o schválení výstavby venkovní scény. 

             Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu venkovní scény na veřejném hřišti  

           v Dlouhé Třebové za předpokladu poskytnutí dotace nebo jiných finančních příspěvků mimo  

           rozpočet obce Dlouhá Třebová a zároveň schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro  

           místní rozvoj, dotačního titulu 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního 

           a pasivního odpočinku na realizaci projektu venkovní scéna na veřejném hřišti v Dlouhé  

           Třebové. 
           

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo schváleno. 
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15) Starostka dále seznámila zastupitele se situací stavby přeložky místní komunikace ul. Na Hrázi  

     a vyzvala zastupitele k hlasování o pokračování v přípravě projektové dokumentace stavby této  

     přeložky. 

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování v přípravě projektové dokumentace 

         pro stavbu přeložky místní komunikace ul. Na Hrázi dle předloženého situačního výkresu 

         a podání žádosti o vydání územního (stavebního) rozhodnutí. 
           

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 

                     Usnesení bylo schváleno. 
 

  16) Starostka dále seznámila zastupitele s požadavkem dle stavebního zákona na určení osoby pro  

       spolupráci při projednávání územního plánu (změny) se stavebním úřadem. 

             Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Kateřinu Slezákovou jako určenou  

           zastupitelku pro pořizování změny č. 1 územního plánu Dlouhá Třebová. 
           

Hlasování      

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1 

                     Usnesení bylo schváleno. 
 

17)   Rozprava: 
 

    1. Starostka se dotázala zastupitele p. Hrušku na stav jednání ohledně náhonu, p. Hruška  
          bude teprve jednat a informovat na příštím zasedání zastupitelstva.  
 

     2.  Zastupitelka Mgr. Vytlačilová se dotázala na možnost umístění dalších košů na psí exkrementy 
           v obci i v nezastavěných částech na okraji obce, starostka odpověděla, že budou vytipována  
          další vhodná místa. 
 

     3. Zastupitelka Mgr. Vytlačilová dále poděkovala Ing. Romanu Vodičkovi za dlouholetý provoz  
          cukrárny v obci. 
 

     4. Zastupitelka Mgr. Renčínová upozornila na špatný stav „průlezky“ na školní zahradě,  
          místostarosta odpověděl, že náhradní díly jsou připraveny a v brzké době budou instalovány. 
  

     5. Zastupitelka Mgr. Renčínová dále upozornila na dle jejího názoru nepřiměřeně nízkou odměnu  
         10.000,- Kč pro ředitelku ZŠ a MŠ Dlouhá Třebová, která byla schválena Radou obce Dlouhá  
         Třebová dne 11.11.2020. 
     6. Zastupitel Ing. Vodička se dotázal k přípravě chodníku podél silnice I/14 a podchodu, starostka      
         dotaz zodpověděla. 
 

 

18)  Návrh usnesení přednesla Mgr. Pavla Vytlačilová 
 

19)  Ing. Slezáková ukončila zasedání v 19:00 hod. a poděkovala všem přítomným za účast. 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                                     Zapsala: Jana Razýmová 
 

 

Ing. Jiří Slezák  
 
 

Mgr. Lukáš Razým  
 
Starostka obce:  
 
Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 02.12.2020 
 

Vyvěšeno na úřední desce: 03.12.2020 
Sejmuto z úřední desky: 
 

 

Počet listů: 3               Č.j.: ObÚ-Dl.T.208/2020/ST  
Počet příloh: 4                Sp.zn.: 101.2                A10                                                
Počet listů příloh: 7 
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Usnesení č. 12/2020 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová konaného dne 30.11.2020 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise Mgr. Pavlu Vytlačilovou a pana 
Stanislava Láska 

- přijato usnesení č. 12/2020/02 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Slezáka a Mgr. Lukáše 
Razýma a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou 

- přijato usnesení č. 12/2020/03 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje následující upravený program 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 stavby Venkovní scény v areálu Staré hřiště Dlouhá Třebová 

15. Schválení projektové dokumentace na stavbu přeložky místní komunikace ul. Na Hrázi 

16. Určení osoby pro spolupráci se stavebním úřadem ve věci projednávání územního plánu obce Dlouhá  

 Třebová 

17. Rozprava 

18. Návrh usnesení 

19. Závěr 

-    přijato usnesení č. 12/2020/04 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti Rady obce Dlouhá Třebová  
- přijato usnesení č. 12/2020/05 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti obecního úřadu 
- přijato usnesení č. 12/2020/06 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu kontrolního výboru (viz příloha č. 2) 
- přijato usnesení č. 12/2020/07 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu finančního výboru (viz příloha č. 3) 
- přijato usnesení č. 12/2020/08 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje prodej p. p. č. 1411/17 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 
105 m2 za cenu 50,- Kč/m2 paní  

- přijato usnesení č. 12/2020/09 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje schodkový Rozpočet obce Dlouhá Třebová na rok 2021 
(viz příloha č. 4). Schodek rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření z minulých let  

- přijato usnesení č. 12/2020/10 
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Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dlouhá Třebová       
č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu na rok 2021 včetně navýšení poplatku na 600,- Kč/osobu 
s trvalým pobytem (resp. za rekreačních objekt) v obci Dlouhá Třebová. 

- přijato usnesení č. 12/2020/11 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje pořízení kloubové pracovní plošiny IPK 14-3 pro vozidlo 
MulticarM 31 C za cenu 964.007,- Kč včetně DPH dle předložené cenové nabídky od firmy Auto SAS 
 s. r. o., IČO: 49679139 

- přijato usnesení č. 12/2020/12 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene  
na p. p. č. 1484/6 v k. ú. Dlouhá Třebová ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., IČO: 27295567 

- přijato usnesení č. 12/2020/13 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje výstavbu venkovní scény na veřejném hřišti v Dlouhé 
Třebové za předpokladu poskytnutí dotace nebo jiných finančních příspěvků mimo rozpočet obce 
Dlouhá Třebová a zároveň schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, 
dotačního titulu 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku  
na realizaci projektu venkovní scéna na veřejném hřišti v Dlouhé Třebové 

- přijato usnesení č. 12/2020/14 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje pokračování v přípravě projektové dokumentace pro 
stavbu přeložky místní komunikace ul. Na Hrázi dle předloženého situačního výkresu a podání žádosti 
o vydání územního (stavebního) rozhodnutí 

- přijato usnesení č. 12/2020/15 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Ing. Kateřinu Slezákovou jako určenou zastupitelku pro 
pořizování změny č. 1 územního plánu Dlouhá Třebová 

- přijato usnesení č. 12/2020/16 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Ing. Kateřina Slezáková                       Petr Najman 
starosta obce Dlouhá Třebová                                                          místostarosta obce Dlouhá Třebová                                                       


