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

 
 

Z Á P I S   č. 41/2021 
ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne  8. 3. 2021 

na obecním úřadě v Dlouhé Třebové v 15:30 hod. 
 

 

 

Přítomni: Ing. Kateřina Slezáková, Petr Najman, Bc. František Mikeš, Mgr. Blanka Valachová,  
                 Mgr. Martin Lamplot 
Účast: Přítomno 5 radních z pěti, rada je usnášeníschopná. 
 
 

41202101 – Zahájení provedla starostka obce Ing. Slezáková v 15:30 hod., zasedání se uskutečnilo    
za dodržení všech bezpečnostních opatření k prevenci proti šíření koronaviru. 
 

41202102 – Program zasedání Rady obce Dlouhá Třebová (program viz body uvedené níže) a kontrola 
usnesení Rady č. 40/2021. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje program dnešního zasedání.  

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

41202103 – Starostka seznámila členy Rady obce s Rozpočtovým opatřením č. 2/2021. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021 ze dne 08.03.2021, které je 
přílohou zápisu.  

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

41202104 – Starostka seznámila členy Rady obce se žádostí p.           o odkoupení části p. p. č. 1593/1 
v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 49 m2. 
Návrh usnesení: Rada obce vyhlašuje záměr prodeje části p. p. č. 1593/1 v k. ú. Dlouhá Třebová  
o výměře 49 m2.  

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

41202105 – Starostka seznámila členy Rady obce s žádostí společnosti Zásilkovna s. r. o. o bezplatný 
pronájem části st. p. č. 308 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře cca 2,5 m2 za účelem umístění Z-BOXu 
k vydávání zásilek. 
Návrh usnesení: Rada obce vyhlašuje záměr výprosy části st. p. č. 308 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 
2,5 m2. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

41202106 – Starostka seznámila členy Rady obce se žádostí neziskové organizace Zdravotní klaun, 
o.p.s. o finanční podporu na činnost organizace. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje finanční dar ve výši 500,- Kč pro neziskovou organizaci Zdravotní 
klaun, o.p.s., IČO: 26547953, na činnost organizace. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

41202107 – Starostka seznámila členy Rady obce se žádostí paní                 o prominutí úhrady 
nájemného nebytových prostor kosmetiky v budově obecního úřadu za období od 01.01.2021 do 
21.03.2021 z důvodu nuceného uzavření provozovny. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje prominutí úhrady nájemného ve výši 3.398,- Kč za období od 
01.01.2021 do 21.03.2021 za pronájem nebytových prostor kosmetiky v budově obecního úřadu 
Dlouhá Třebová z důvodu nuceného uzavření provozovny pro paní                   . 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

41202108 – Starostka seznámila členy Rady obce se žádostí paní                 o prominutí úhrady 
nájemného nebytových prostor kadeřnictví v budově obecního úřadu za období od 01.01.2021 do 
21.03.2021 z důvodu nuceného uzavření provozovny. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje prominutí úhrady nájemného ve výši 4.964,- Kč za období od 
01.01.2021 do 21.03.2021 za pronájem nebytových prostor kadeřnictví v budově obecního úřadu 
Dlouhá Třebová z důvodu nuceného uzavření provozovny pro paní                      . 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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41202109 – Starostka seznámila členy Rady obce se žádostí                      o posouzení možné 
spolupráce při vyhledání ideální lokality pro zahradně-krajinářský komplex Memoria! 
Návrh usnesení: Rada obce z důvodu nesplnění požadovaných podmínek na výběr a parametrů lokality 
neschvaluje spolupráci při vyhledání ideální lokality pro zahradně-krajinářský komplex Memoria! 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

41202110 – Starostka seznámila členy Rady obce s odpovědí Správy a údržby silnic Pardubického 
kraje na žádost obce o řešení situace u mostu ev. č. 36013-1 v Dlouhé Třebové. SÚS sděluje, že 
po prověření situace bude provedena oprava zádlažby pod mostem v termínu do konce srpna 2021. 
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí odpověď Správy a údržby silnic Pardubického kraje  
na žádost obce o řešení situace u mostu ev. č. 36013-1 v Dlouhé Třebové. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

41202111 – Starostka seznámila členy Rady obce s omezením veřejné dopravy v Pardubickém kraji 
s ohledem na přijatá vládní opatření a s ohledem na vývoj epidemie na území Pardubického kraje  
od 07.03.2021.  
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí omezení veřejné dopravy v Pardubickém kraji s ohledem 
na přijatá vládní opatření a s ohledem na vývoj epidemie na území Pardubického kraje  
od 07.03.2021. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

41202112 – Starostka seznámila členy Rady obce s možností využití předkupního práva na byt 
v osobním vlastnictví soukromého vlastníka v bytovém domě čp. 82 o velikosti 1+kk. 
Návrh usnesení: Rada obce neschvaluje využít předkupní práva na koupi bytu v osobním vlastnictví 
soukromého vlastníka v bytovém domě čp. 82. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

41202113 – Starostka seznámila členy Rady obce se zájmem rodičů o uspořádání letních příměstských 
táborů a navrhla uspořádat dva tábory v době letních prázdnin za předpokladu možnosti konání 
s ohledem na vydaná vládní opatření a aktuální situací epidemie koronaviru. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje uspořádání dvou letních příměstských táborů pro děti ve věku  
I. stupně ZŠ v době letních prázdnin, avšak za předpokladu možnosti konání s ohledem na vydaná 
vládní opatření v souvislosti s aktuální situací epidemie koronaviru. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

41202114 – Starostka seznámila členy Rady obce s nutností vyhotovení projektové dokumentace pro 
rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Dlouhá Třebová z důvodu schválení žádosti o dotaci.  
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje zadání tvorby projektové dokumentace pro výstavbu nových 
podpěrných bodů pro veřejné osvětlení v obci Dlouhá Třebová firmě ČEZ Energetické služby s.r.o., 
IČO: 27804721. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

41202115 – Starostka seznámila členy Rady obce s návrhem dodatku č. 2 ke směrnici Zásady pro 
tvorbu a čerpání prostředků sociálního fondu, odstavec č. 3.  
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje dodatek č. 2 ke směrnici Zásady pro tvorbu a čerpání prostředků 
sociálního fondu, odstavec č. 3. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

41202116 – Starostka seznámila členy Rady obce s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 
2020, které bylo provedeno Krajským úřadem Pardubického kraje dne 26.02.2021. Při přezkoumání 
hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

41202117 – Starostka seznámila členy Rady obce s Opatřením obce k testování zaměstnanců obce. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje Opatření obce k testování zaměstnanců obce. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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41202118 – zasedání bylo ukončeno v 16:40 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Kateřina Slezáková …………………………….. 
 

Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 10.03.2021  
              
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Počet listů:  3 Č.j.:  ObÚ-Dl.T. 53/2021/ST   
Počet příloh:   1   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. 41/2021 
ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 8. 3. 2021  

na obecním úřadě v Dlouhé Třebové 
 
 

41202102 – Rada obce schvaluje program dnešního zasedání. 
 

41202103 - Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021 ze dne 08.03.2021, které je přílohou 
zápisu. 
 

41202104 - Rada obce vyhlašuje záměr prodeje části p. p. č. 1593/1 v k. ú. Dlouhá Třebová  
o výměře 49 m2. 
 

41202105 - Rada obce vyhlašuje záměr výprosy části st. p. č. 308 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře  
2,5 m2. 
 

41202106 - Rada obce schvaluje finanční dar ve výši 500,- Kč pro neziskovou organizaci Zdravotní 
klaun, o.p.s., IČO: 26547953, na činnost organizace. 
 

41202107 - Rada obce schvaluje prominutí úhrady nájemného ve výši 3.398,- Kč za období  
od 01.01.2021 do 21.03.2021 za pronájem nebytových prostor kosmetiky v budově obecního úřadu 
Dlouhá Třebová z důvodu nuceného uzavření provozovny pro paní                     . 
 

41202108 - Rada obce schvaluje prominutí úhrady nájemného ve výši 4.964,- Kč za období 
od 01.01.2021 do 21.03.2021 za pronájem nebytových prostor kadeřnictví v budově obecního úřadu 
Dlouhá Třebová z důvodu nuceného uzavření provozovny pro paní                      . 
 

41202109 - Rada obce z důvodu nesplnění požadovaných podmínek na výběr a parametrů lokality 
neschvaluje spolupráci při vyhledání ideální lokality pro zahradně-krajinářský komplex Memoria! 
 

41202110 - Rada obce bere na vědomí odpověď Správy a údržby silnic Pardubického kraje  
na žádost obce o řešení situace u mostu ev. č. 36013-1 v Dlouhé Třebové. 
 

41202111 - Rada obce bere na vědomí omezení veřejné dopravy v Pardubickém kraji s ohledem na 
přijatá vládní opatření a s ohledem na vývoj epidemie na území Pardubického kraje  
od 07.03.2021. 
 

41202112 - Rada obce neschvaluje využít předkupní práva na koupi bytu v osobním vlastnictví 
soukromého vlastníka v bytovém domě čp. 82. 
 

41202113 - Rada obce schvaluje uspořádání dvou letních příměstských táborů pro děti ve věku  
I. stupně ZŠ v době letních prázdnin, avšak za předpokladu možnosti konání s ohledem na vydaná 
vládní opatření v souvislosti s aktuální situací epidemie koronaviru. 
 

41202114 - Rada obce schvaluje zadání tvorby projektové dokumentace pro výstavbu nových 
podpěrných bodů pro veřejné osvětlení v obci Dlouhá Třebová firmě ČEZ Energetické služby s.r.o., 
IČO: 27804721. 
 

41202115 - Rada obce schvaluje dodatek č. 2 ke směrnici Zásady pro tvorbu a čerpání prostředků 
sociálního fondu, odstavec č. 3. 
 

41202116 - Rada obce bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. 
 

41202117 - Rada obce schvaluje Opatření obce k testování zaměstnanců obce. 
 
 
 
           …………………………….                                …………………………… 
            Ing. Kateřina Slezáková                                                                  Petr Najman 
      starosta obce Dlouhá Třebová                                            místostarosta obce Dlouhá Třebová                              
 


