Stránka 1 z 2

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

Z Á P I S č. 43/2021
ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 12. 4. 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.
43202101 – Zahájení provedla starostka obce Ing. Slezáková v 15:30 hod., zasedání se uskutečnilo
za dodržení všech bezpečnostních opatření k prevenci proti šíření koronaviru.
43202102 – Program zasedání Rady obce Dlouhá Třebová (program viz body uvedené níže) a kontrola
usnesení Rady č. 42/2021.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
43202103 – Starostka seznámila členy Rady obce s žádostí organizace Audiohelp z. s. o finanční
podporu služeb pro osoby se sluchovým postižením v roce 2021.
Návrh usnesení: Rada obce neschvaluje poskytnutí finanční podpory služeb organizace Audiohelp z.
s. pro osoby se sluchovým postižením v roce 2021.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
43202104 – Starostka seznámila členy Rady obce s žádostí organizace Linka bezpečí, z. s.
o pokračování podpory na provoz dětské krizové linky.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje finanční dar ve výši 2.500,- Kč na provoz dětské krizové linky
pro organizaci Linka bezpečí, z. s., IČO: 61383198.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
43202105 – Starostka seznámila členy Rady obce s informací o zápisu do 1. třídy základní školy
Základní školy a mateřské školy Dlouhá Třebová okres Ústí nad Orlicí dne 28.04.2021 bez přítomnosti
dětí.
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí informaci o zápisu do 1. třídy základní školy Základní školy
a mateřské školy Dlouhá Třebová okres Ústí nad Orlicí dne 28.04.2021.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
43202106 – Mgr. Martin Lamplot seznámil členy Rady obce s návrhem na zadání studie proveditelnosti
vybudování sálu, který propojí víceúčelový sál s budovou hasičské zbrojnice, u firmy B K N,
spol. s r. o., IČO: 15028909.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje zadání studie proveditelnosti vybudování sálu, který propojí
víceúčelový sál s budovou hasičské zbrojnice, u firmy B K N, spol. s r. o., IČO: 15028909.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
43202107 – Místostarosta p. Najman seznámil členy Rady obce s návrhem na zadání projektové
dokumentace a vydání územního rozhodnutí na vybudování chodníku v dolní části obce, kde dosud
chodník není.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje zadání projektové dokumentace včetně vydání územního
rozhodnutí na vybudování chybějícího chodníku v dolní části obce u firmy DI PROJEKT s. r. o., IČO:
01873687.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
43202108 – zasedání bylo ukončeno v 17:45 hod.
Zapsala: Ing. Kateřina Slezáková ……………………………..
Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 13.04.2021
……………………………….

Ing. Kateřina Slezáková
starosta obce Dlouhá Třebová
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

..……………………………
Petr Najman
místostarosta obce Dlouhá Třebová
Č.j.: ObÚ-Dl.T.77/2021/ST
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. 43/2021
ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 12. 4. 2021
na obecním úřadě v Dlouhé Třebové
42202102 – Rada obce schvaluje program dnešního zasedání.
42202103 – Rada obce neschvaluje poskytnutí finanční podpory služeb organizace Audiohelp z. s.
pro osoby se sluchovým postižením v roce 2021.
42202104 – Rada obce schvaluje finanční dar ve výši 2.500,- Kč na provoz dětské krizové linky
pro organizaci Linka bezpečí, z. s., IČO: 61383198.
42202105 – Rada obce bere na vědomí informaci o zápisu do 1. třídy základní školy Základní školy
a mateřské školy Dlouhá Třebová okres Ústí nad Orlicí dne 28.04.2021.
42202106 – Rada obce schvaluje zadání studie proveditelnosti vybudování sálu, který propojí
víceúčelový sál s budovou hasičské zbrojnice, u firmy B K N, spol. s r. o., IČO: 15028909.
42202107 – Rada obce schvaluje zadání projektové dokumentace včetně vydání územního rozhodnutí
na vybudování chybějícího chodníku v dolní části obce u firmy DI PROJEKT s. r. o., IČO: 01873687.

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

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

