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

Z Á P I S č. 21/2020
ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 19. 2. 2020
na obecním úřadě v Dlouhé Třebové v 15:00 hod.
Přítomni: Ing. Kateřina Slezáková, Petr Najman, Bc. Martin Lamplot, Mgr. Blanka Valachová,
Bc. František Mikeš
Účast: Přítomno pět radních z pěti, rada je usnášeníschopná.
21202001 – Zahájení provedla starostka obce Ing. Slezáková v 15:00 hod.
21202002 – Program zasedání Rady obce (program viz body uvedené níže) a kontrola usnesení
Rady č. 20/2019.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
21202003 – Starostka informovala o podané žádosti organizace Centrum sociální péče města Ústí
nad Orlicí o finanční spoluúčast na provoz pečovatelské služby pro rok 2020.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč 2.600,- organizaci Centrum
sociální péče města Ústí nad Orlicí, IČ: 70857156, na provoz pečovatelské služby.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
21202004 – Starostka informovala o podané žádosti organizace Sociální služby Česká Třebová,
Domov pro seniory, o poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti při provozu Domova
pro seniory.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč 5.000,- organizaci Sociální
služby Česká Třebová, Domov pro seniory, IČ: 70933341, na provoz Domova pro seniory.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
21202005 – Starostka informovala o podané žádosti organizace Oblastní spolek Českého červeného
kříže Ústí nad Orlicí o poskytnutí individuální dotace na nutnou rekonstrukci budovy OS ČČK.
Návrh usnesení: Rada obce neschvaluje poskytnutí individuální dotace na nutnou rekonstrukci budovy
OS ČČK organizaci Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
21202006 – Starostka informovala o podané žádosti o sponzorský dar na dětský karneval dne
29.02.2020 pořádané Spolkem při MŠ a ZŠ Dlouhá Třebová.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč 5.000,- Spolku při MŠ a
ZŠ Dlouhá Třebová, IČ: 22862544, na pořádání dětského karnevalu v Dlouhé Třebové 29.02.2020.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
21202007 – Místostarosta předložil nabídky 3 stavebních firem na plánované provedení úprav a
rozšíření parkovacích míst u bytového domu čp. 388 a vyzval radní k výběru vhodného zhotovitele.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje provedení úprav a rozšíření parkovacích míst u bytového domu
firmou Jan Pirkl – sluzbypirkl.cz, IČ: 72843764 dle předložené nabídky č. 20NA00001.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
21202008 – Místostarosta předložil nabídky firmy PROPLAST, spol. s r. o. na zhotovení sítí proti hmyzu
do oken v budově obecního úřadu a dále do oken v budově ZŠ a MŠ.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje zhotovení sítí proti hmyzu do oken v budově obecního úřadu dle
předložené nabídky č. 7951 a dále do oken v budově ZŠ a MŠ dle předložené nabídky č. 7952 firmou
PROPLAST, spol. s r. o., IČ: 60935987.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
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21202009 – Místostarosta informoval o nutné rekonstrukci bytů v bytovém domě čp. 232 a předložil
nabídky 3 stavebních firem na provedení rekonstrukce uvolněného bytu č. 1.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje provedení rekonstrukce bytu č. 1 v bytovém domě čp. 232 a
zároveň schvaluje firmu HELP, silnice – železnice s. r. o., IČ: 27497976, která rekonstrukci provede
dle předložené nabídky.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
21202010 – Starostka informovala o žádosti nájemkyně o ukončení nájemní smlouvy na obecní byt
v bytovém domě čp. 388.
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí informaci o uvolnění obecního bytu v čp. 388.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
21202011 – Starostka informovala o poděkování od organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí
za poskytnutí finančního daru na provoz Domova důchodců.
21202012 – Starostka informovala o konání masopustu v Dlouhé Třebové 25.02.2020 pořádaného
občanským sdružením Dlouhotřebovské tradice.
21202013 – Starostka informovala o provedení zápisu organizace Základní škola a mateřská škola
Dlouhá Třebová okres Ústí nad Orlicí do obchodního rejstříku.
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí zápis organizace Základní škola a mateřská škola Dlouhá
Třebová okres Ústí nad Orlicí do obchodního rejstříku.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
21202014 – Místostarosta informoval o podané žádosti na Ředitelství silnic a dálnic ČR o provedení
nástřiku červeného drsného asfaltu na silnici I/14 v obci Dlouhá Třebová v místě stávající křižovatky
silnice I/14 a silnice III/36012 ve směru od Ústí nad Orlicí z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců
v uvedeném místě.
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí informaci o podané žádosti na Ředitelství silnic a dálnic
ČR o provedení nástřiku červeného drsného asfaltu na silnici I/14 v obci Dlouhá Třebová v místě
stávající křižovatky silnice I/14 a silnice III/36012 ve směru od Ústí nad Orlicí z důvodu zvýšení
bezpečnosti chodců v uvedeném místě.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
21202015 – Místostarosta informoval o provedení vyčištění pozemku ve vlastnictví ŘSD – krajnic podél
silnice I/14 u křižovatky silnice I/14 a silnice III/36012 a zvýraznění dopravního značení za účelem
zvýšení bezpečnosti chodců dle dohody s Krajským úřadem Pardubického kraje.
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí informaci provedení vyčištění pozemku ve vlastnictví ŘSD
– krajnic podél silnice I/14 u křižovatky silnice I/14 a silnice III/36012 a zvýraznění dopravního značení
za účelem zvýšení bezpečnosti chodců.
21202016 – Starostka informovala o plánovaném uspořádání Dlouhotřebovského plesu kulturní komisí
obce dne 14.03.2020.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje uspořádání Dlouhotřebovského plesu kulturní komisí obce.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
21202017 – Bc. Mikeš informoval o plánovaném uspořádání benefičního koncertu dne 30.05.2020
na podporu mobilního hospicu a dále koncertu Česká mše vánoční dne 20.12.2020 v kostele
sv. Prokopa v Dlouhé Třebové.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje uspořádání benefičního koncertu dne 30.05.2020 na podporu
mobilního hospicu a dále koncertu Česká mše vánoční dne 20.12.2020 v kostele sv. Prokopa v Dlouhé
Třebové.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
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21202018 – Starostka navrhla schválení dnů a míst pro civilní obřady pro rok 2020.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje pro rok 2020 dny pro civilní obřady: Pondělí až neděle a místa
pro civilní obřady: Zasedací místnost obecního úřadu, Ústecká 235, Dlouhá Třebová, a dále pozemková
parcela č. 278/2 v k. ú. Dlouhá Třebová.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
21202019 – Starostka informovala o proběhlém přezkoumání hospodaření za rok 2020 provedeném
kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje dne 13.02.2020.
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí informaci o proběhlém přezkoumání hospodaření za rok
2020 provedeném kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje dne 13.02.2020.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
21202020 - Stanovení termínu a schválení programu zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhá Třebová.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje termín konání zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhá Třebová
na pondělí 23.03.2020 v 17:00 hod. s programem zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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 Dodatku k Dohodě o odborné pomoci na rok 2020 s Městskou knihovnou Ústí nad Orlicí
Schválení účetní závěrky obce Dlouhá Třebová za rok 2019, schválení závěrečného účtu obce za rok
2019 včetně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Informace o opatřeních ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice I/14
Rozprava
Návrh usnesení
Závěr

Hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

21202021 – Ukončení zasedání v 16:15 hod.
Zapsala: Ing. Kateřina Slezáková ……………………………..
Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 24.02.2020

……………………………….

Ing. Kateřina Slezáková
starosta obce Dlouhá Třebová

Počet listů: 3
Počet příloh: 0

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

Č.j.: ObÚ-Dl.T. 33/2020/ST
Sp.zn.: 101.2
A/10
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U S N E S E N Í č. 21/2020
ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 19. 2. 2020
na obecním úřadě v Dlouhé Třebové
21202002 – Rada obce schvaluje program dnešního zasedání.
21202003 - Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč 2.600,- organizaci Centrum
sociální péče města Ústí nad Orlicí, IČ: 70857156, na provoz pečovatelské služby.
21202004 - Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč 5.000,- organizaci Sociální
služby Česká Třebová, Domov pro seniory, IČ: 70933341, na provoz Domova pro seniory.
21202005 - Rada obce neschvaluje poskytnutí individuální dotace na nutnou rekonstrukci budovy OS
ČČK organizaci Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí.
21202006 - Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč 5.000,- Spolku při MŠ a ZŠ
Dlouhá Třebová, IČ: 22862544, na pořádání dětského karnevalu v Dlouhé Třebové 29.02.2020.
21202007 - Rada obce schvaluje provedení úprav a rozšíření parkovacích míst u bytového domu firmou
Jan Pirkl – sluzbypirkl.cz, IČ: 72843764 dle předložené nabídky č. 20NA00001.
21202008 - Rada obce schvaluje zhotovení sítí proti hmyzu do oken v budově obecního úřadu
dle předložené nabídky č. 7951 a dále do oken v budově ZŠ a MŠ dle předložené nabídky č. 7952
firmou PROPLAST, spol. s r. o., IČ: 60935987.
21202009 - Rada obce schvaluje provedení rekonstrukce bytu č. 1 v bytovém domě čp. 232 a zároveň
schvaluje firmu HELP, silnice – železnice s. r. o., IČ: 27497976, která rekonstrukci provede
dle předložené nabídky.
21202010 - Rada obce bere na vědomí informaci o uvolnění obecního bytu v čp. 388.
21202013 - Rada obce bere na vědomí zápis organizace Základní škola a mateřská škola Dlouhá
Třebová okres Ústí nad Orlicí do obchodního rejstříku.
21202014 - Rada obce bere na vědomí informaci o podané žádosti na Ředitelství silnic a dálnic ČR
o provedení nástřiku červeného drsného asfaltu na silnici I/14 v obci Dlouhá Třebová v místě stávající
křižovatky silnice I/14 a silnice III/36012 ve směru od Ústí nad Orlicí z důvodu zvýšení bezpečnosti
chodců v uvedeném místě.
21202015 - Rada obce bere na vědomí informaci provedení vyčištění pozemku ve vlastnictví ŘSD –
krajnic podél silnice I/14 u křižovatky silnice I/14 a silnice III/36012 a zvýraznění dopravního značení
za účelem zvýšení bezpečnosti chodců.
21202016 - Rada obce schvaluje uspořádání Dlouhotřebovského plesu kulturní komisí obce.
21202017 - Rada obce schvaluje uspořádání benefičního koncertu dne 30.05.2020 na podporu
mobilního hospicu a dále koncertu Česká mše vánoční dne 20.12.2020 v kostele sv. Prokopa v Dlouhé
Třebové.
21202018 - Rada obce schvaluje pro rok 2020 dny pro civilní obřady: Pondělí až neděle a místa
pro civilní obřady: Zasedací místnost obecního úřadu, Ústecká 235, Dlouhá Třebová, a dále pozemková
parcela č. 278/2 v k. ú. Dlouhá Třebová.
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21202019 - Rada obce bere na vědomí informaci o proběhlém přezkoumání hospodaření za rok 2020
provedeném kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje dne 13.02.2020.
21202020 - Rada obce schvaluje termín konání zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhá Třebová
na pondělí 23.03.2020 v 17:00 hod. 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 Dodatku k Dohodě o odborné pomoci na rok 2020 s Městskou knihovnou Ústí nad Orlicí
10. Schválení účetní závěrky obce Dlouhá Třebová za rok 2019, schválení závěrečného účtu obce za rok
2019 včetně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
11. Informace o opatřeních ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice I/14
12. Rozprava
13. Návrh usnesení
14. Závěr

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

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

