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Zápis č. 13/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová  

konaného dne 22.02.2021 od 17.00 hodin  
ve víceúčelovém sále v Dlouhé Třebové, Školní 199     

 

Přítomni: 12 členů Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová dle prezenční listiny  
Omluveni: Mgr. Blanka Valachová, Miroslav Lang, Ing. Roman Vodička 
             

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. Janu Renčínovou a Mgr. Pavlu Vytlačilovou 
       a vyzvala  k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise Mgr. Janu  
          Renčínovou a Mgr. Pavlu Vytlačilovou. 
  

Hlasování      

Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
 

            Usnesení bylo schváleno. 
 

3) Ing. Slezáková navrhla určit ověřovateli zápisu Mgr. Jitku Kuběnkovou a Bc. Františka Mikeše 
      a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou a vyzvala k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu Mgr. Jitku  
          Kuběnkovou a Bc. Františka Mikeše 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. Před hlasováním dala  
       možnost přítomným zastupitelům vyjádřit se k návrhu programu a následně vyzvala k hlasování  
       o schválení programu zasedání. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje následující 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. 1500/3 v k. ú. Dlouhá Třebová 

10. Schválení odkoupení p. p. č. 1500/4 v k. ú. Dlouhá Třebová 

11. Schválení odkoupení p. p. č. 1669/25 v k. ú. Dlouhá Třebová 

12. Schválení odkoupení p. p. č. 1544/8 v k. ú. Dlouhá Třebová 

13. Schválení Strategie rozvoje obce Dlouhá Třebová  

14. Rozprava 

15. Návrh usnesení 

16. Závěr 
 

Hlasování        

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0          

            Usnesení bylo schváleno.  
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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 byly obnoveny úřední  
       hodiny, veškeré požadavky občanů byly vždy vyřízeny; dle počasí byl prováděn úklid komunikací  
       v obci; pokračují práce na sběrném dvoře; na začátku února dosáhla řeka 1. SPA, byla provedena  
       kontrola řeky a přítoků, nebyly zjištěny škody; opravu narušení celistvosti koryta řeky provede ŘSD  
       do srpna 2021; na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice byla ode dne 11.02.2021  
       uzavřena MŠ z důvodu výskytu nemoci covid a od 24.02.2021 bude znovu otevřena; ZŠ se  
       přihlásila do projektu otevření malotřídních škol; máme vydaná 2 stavební povolení na rozšíření  
       veřejného osvětlení v ul. Na Rybníku a Polní; informace k projektové dokumentaci na narovnání  
       silnice v ul. Na Hrázi, nyní ve fázi vyjadřování dotčených subjektů; všem seniorům 80+ jsme  
       nabídli pomoc s registrací k očkování, tito senioři obdrželi od obecního úřadu leták, nikdo z nich  
       nežije v domácnosti sám; 03.02.2021 jsme byli na jednání u hejtmana Pardubického kraje ohledně  
       finanční podpory na výstavbu venkovní scény na Starém hřišti, 08.02.2021 jsme byli u poslance  
       M. Kolovratníka vyjednat podporu pro získání dotace na stavbu chodníku podél silnice I/14;  
       pořízení ionizeru pro úřad, který bude k zapůjčení i pro ZŠ a MŠ, probíhá oprava druhého bytu  
       v čp. 232). 
           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)  Starostka seznámila zastupitele s informací od předsedy kontrolního výboru, že z důvodu nemoci  
      nemohla být provedena plánovaná kontrola, a proto navrhla odložit zprávu kontrolního výboru  
      na příští zasedání zastupitelstva. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová odkládá zprávu kontrolního výboru   
           na příští zasedání zastupitelstva.                 

 

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo schváleno. 

 

8)  Starostka seznámila zastupitele s informací od předsedy finančního výboru, že z důvodu nemoci  
      nemohla být provedena plánovaná kontrola, a proto navrhla odložit zprávu finančního výboru  
      na příští zasedání zastupitelstva. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová odkládá zprávu finančního výboru  
           na příští zasedání zastupitelstva. 
 

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo schváleno. 

 

9)  Starostka seznámila zastupitele s žádostí manželů       o odkup části p. p. č. 1500/3 v. k.  
      ú. Dlouhá Třebová ve vlastnictví obce o výměře cca 74 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední  
      desce dne 18.01.2021. Starostka navrhla prodej uvedeného pozemku za cenu místně obvyklou  
      50,- Kč/m2. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje prodej části p. p. č. 1500/3 v k.  
           ú. Dlouhá Třebová o výměře cca 74 m2 za cenu 50,- Kč/m2 manželům       . 
           Zastupitelstvo ukládá starostce uzavřít smlouvu o prodeji uvedeného pozemku. 
 

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo schváleno. 
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10) Starostka seznámila zastupitele se záměrem odkoupení p. p. č. 1500/4 v k. ú. Dlouhá Třebová  
         o výměře 79 m2 od soukromého vlastníka, neboť se nachází mezi obecními pozemky a jedná se  
         o asfaltovou komunikaci. Starostka navrhla odkoupení uvedeného pozemku za cenu 50,- Kč/m2. 

             Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje odkoupení p. p. č. 1500/4 v k. ú.  

           Dlouhá Třebová o výměře 79 m2 za cenu 50,- Kč/m2.  

             Zastupitelstvo ukládá starostce uzavřít smlouvu o koupi uvedeného pozemku.  
           

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo schváleno. 
 

 11) Starostka seznámila zastupitele se záměrem odkoupení p. p. č. 1669/25 v k. ú. Dlouhá Třebová  
        o výměře 57 m2 od soukromého vlastníka, neboť se nachází mezi obecními pozemky a jedná se  
        o asfaltovou komunikaci. Starostka navrhla odkoupení uvedeného pozemku za cenu 50,- Kč/m2. 

             Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje odkoupení p. p. č. 1669/25 v k.   

           ú. Dlouhá Třebová o výměře 57 m2 za cenu 50,- Kč/m2. 

             Zastupitelstvo ukládá starostce uzavřít smlouvu o koupi uvedeného pozemku. 

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo schváleno. 

           

 12) Starostka seznámila zastupitele se záměrem odkoupení p. p. č. 1544/8 v k. ú. Dlouhá Třebová  
        o výměře 23 m2 od soukromého vlastníka, neboť se nachází mezi obecními pozemky a jedná se  
        o asfaltovou komunikaci. Starostka navrhla odkoupení uvedeného pozemku za cenu 50,- Kč/m2. 

             Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje odkoupení p. p. č. 1544/8 v k.   

           ú. Dlouhá Třebová o výměře 23 m2 za cenu 50,- Kč/m2.  

             Zastupitelstvo ukládá starostce uzavřít smlouvu o koupi uvedeného pozemku. 

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

  13)  Starostka seznámila zastupitele s návrhem dokumentu Strategie rozvoje obce Dlouhá Třebová  

         a poděkovala těm zastupitelům, kteří se k dokumentu vyjádřili. Vzhledem k tomu, že nebyly dále  

         vzneseny žádné připomínky, vyzvala k hlasování o schválení. 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dokument Strategie rozvoje obce Dlouhá  

      Třebová. 
           

Hlasování      

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1 

                       Usnesení bylo schváleno. 

14)   Rozprava: 
 

    1.  Starostka se dotázala zastupitele p. Hrušky na stav jednání ohledně možnosti napojení potoka  
           od Zacharovce do koryta řeky přes pozemek soukromého vlastníka v části obce Na Hrázi.          
           P. Hruška informoval o další možné variantě.  
 

     2.  Starostka dále požádala o slovo zastupitele p. Hrušku, který oznámil svou rezignaci na mandát  
            člena zastupitelstva obce a to doručením oznámení o rezignaci k rukám starostky obce  
            dne 22.02.2021. P. Hruška informoval zastupitele o důvodech, které ho vedly k jeho rozhodnutí. 
            Starostka mu poděkovala za jeho práci v zastupitelstvu obce. 
 

     3.  Starostka dále oznámila, že dnes přijala také rezignaci p. Jaroslava Horáka na postavení  
           náhradníka na uprázdněný mandát v Zastupitelstvu obce Dlouhá Třebová. Vzhledem k této  
           situaci, se od 23.02.2021 novým členem zastupitelstva stane p. Jiří Valach. 
 

     4.  Zastupitel Mgr. Razým pochválil vzornou zimní údržbu komunikací a chodníků v naší obci  
            ve srovnání s okolními městy. 
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15)  Návrh usnesení přednesla Mgr. Pavla Vytlačilová. 
 
16)  Ing. Slezáková ukončila zasedání v 17:35 hod. a poděkovala všem přítomným za účast. 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                                     Zapsala: Jana Razýmová 
 

 

Mgr. Jitka Kuběnková ………..……………………………. 
 
 

Bc. František Mikeš ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
Starostka obce: ……………………………………… 
 
 
Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 23.02.2021 
 

 
Počet listů: 3               Č.j.: ObÚ-Dl.T.36/2021/ST  
Počet příloh: 2                Sp.zn.: 101.2              A10                                                
Počet listů příloh: 5 
 
 
 
 
 
 
 
Na úřední desce OBECNÍHO ÚŘADU 
vyvěšeno: 01.03.2021 
sejmuto: 
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Usnesení č. 13/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová konaného dne 22.02.2021 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise Mgr. Janu Renčínovou a Mgr. Pavlu 
Vytlačilovou 

- přijato usnesení č. 13/2021/02 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu Mgr. Jitku Kuběnkovou a Bc. Františka 
Mikeše a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou 

- přijato usnesení č. 13/2021/03 
 

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. 1500/3 v k. ú. Dlouhá Třebová 

10. Schválení odkoupení p. p. č. 1500/4 v k. ú. Dlouhá Třebová 

11. Schválení odkoupení p. p. č. 1669/25 v k. ú. Dlouhá Třebová 

12. Schválení odkoupení p. p. č. 1544/8 v k. ú. Dlouhá Třebová 

13. Schválení Strategie rozvoje obce Dlouhá Třebová  

14. Rozprava 

15. Návrh usnesení 

16. Závěr 

-    přijato usnesení č. 13/2021/04 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti Rady obce Dlouhá Třebová  
- přijato usnesení č. 13/2021/05 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti obecního úřadu 
- přijato usnesení č. 13/2021/06 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová odkládá zprávu kontrolního výboru na příští zasedání 
zastupitelstva 

- přijato usnesení č. 13/2021/07 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová odkládá zprávu finančního výboru na příští zasedání 
zastupitelstva 

- přijato usnesení č. 13/2021/08 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje prodej části p. p. č. 1500/3 v k. ú. Dlouhá Třebová  
o výměře cca 74 m2 za cenu 50,- Kč/m2 manželům                      . 
Zastupitelstvo ukládá starostce uzavřít smlouvu o prodeji uvedeného pozemku. 

- přijato usnesení č. 13/2021/09 
 
Zastupitelstvo obce obce Dlouhá Třebová schvaluje odkoupení p. p. č. 1500/4 v k. ú. Dlouhá Třebová  

o výměře 79 m2 za cenu 50,- Kč/m2.  

Zastupitelstvo ukládá starostce uzavřít smlouvu o koupi uvedeného pozemku. 
- přijato usnesení č. 13/2021/10 

 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje odkoupení p. p. č. 1669/25 v k. ú. Dlouhá Třebová  
o výměře 57 m2 za cenu 50,- Kč/m2. 
Zastupitelstvo ukládá starostce uzavřít smlouvu o koupi uvedeného pozemku. 

- přijato usnesení č. 13/2021/11 
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Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje odkoupení p. p. č. 1544/8 v k. ú. Dlouhá Třebová  

o výměře 23 m2 za cenu 50,- Kč/m2.  

Zastupitelstvo ukládá starostce uzavřít smlouvu o koupi uvedeného pozemku. 
- přijato usnesení č. 13/2021/12 

 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje dokument Strategie rozvoje obce Dlouhá Třebová 

- přijato usnesení č. 13/2021/13 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….                                                                  …………………………………… 
 

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


