Stránka 1 z 3

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

Z Á P I S č. 44/2021
ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 28. 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.
44202101 – Zahájení provedla starostka obce Ing. Slezáková v 15:30 hod., zasedání se uskutečnilo
za dodržení všech bezpečnostních opatření k prevenci proti šíření koronaviru.
44202102 – Program zasedání Rady obce Dlouhá Třebová (program viz body uvedené níže) a kontrola
usnesení Rady č. 43/2021.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
44202103 – Starostka seznámila členy Rady obce s žádostí obce odeslanou na Policii ČR, Dopravní
inspektorát, o zajištění zvýšeného dohledu na komunikacích v k. ú. Dlouhá Třebová.
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí žádost obce odeslanou na Policii ČR, Dopravní
inspektorát, o zajištění zvýšeného dohledu na komunikacích v k. ú. Dlouhá Třebová.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
44202104 – Starostka seznámila členy Rady obce s informacemi Generali České pojišťovny o závěru
šetření škodní události – úraz při chůzi z důvodu uvedené závady ve schůdnosti komunikace v ulici
Niva, povinnost obce nahradit vzniklou újmu na zdraví v tomto případě nevznikla, událost je odložena
bez náhrady.
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí informace Generali České pojišťovny o závěru šetření
škodní události – úraz při chůzi z důvodu uvedené závady ve schůdnosti komunikace v ulici Niva.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
44202105 – Starostka seznámila členy Rady obce s nabídkou na ručně malované cyklomapy
Orlickoústecko dětem.
Návrh usnesení: Rada obce neschvaluje využití nabídky na ručně malované cyklomapy Orlickoústecko
dětem.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
44202106 – Starostka seznámila členy Rady obce s žádostí Základní školy a mateřské školy Dlouhá
Třebová o souhlas s uzavřením mateřské školy v době letních prázdnin a to od od 12.07.
do 13.08.2021.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje uzavření mateřské školy Základní školy a mateřské školy Dlouhá
Třebová v době letních prázdnin a to od od 12.07. do 13.08.2021.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
44202107 – Starostka předložila členům Rady obce Účetní závěrku PO Základní školy a mateřské
školy Dlouhá Třebová sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 a navrhla schválení výsledku
hospodaření ve výši 0,- Kč za rok 2020.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje Účetní závěrku PO Základní školy a mateřské školy Dlouhá
Třebová sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 a výsledek hospodaření ve výši 0,- Kč za rok 2020.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
44202108 – Starostka seznámila členy Rady obce s Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne
11.06.2020 uzavřené se společností HELP, silnice-železnice s. r. o., IČO: 27497976 na výstavbu
sběrného dvora v Dlouhé Třebové.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11.06.2020 uzavřené se
společností HELP, silnice-železnice s. r. o., IČO: 27497976 na výstavbu sběrného dvora v Dlouhé
Třebové.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
44202109 – Starostka seznámila členy Rady s Příkazní smlouvou na výkon technického dozoru při
provádění díla „Sběrný dvůr v obci Dlouhá Třebová“ s firmou KOKULA s. r. o.
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OBEC DLOUHÁ TŘEBOVÁ
Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová, IČO: 00580902
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje uzavření Příkazní smlouvy s firmou KOKULA s. r. o., IČO:
28784189, na výkon technického dozoru při provádění díla „Sběrný dvůr v obci Dlouhá Třebová“.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
44202110 – Starostka seznámila členy Rady obce se Smlouvou o poskytnutí dotace ev. č.
OŽPZ/21/71749 na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na akci „Venkovní
scéna“.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. OŽPZ/21/71749
na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na akci „Venkovní scéna“.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
44202111 – Starostka seznámila členy Rady obce s informací o přidělení dotace na projekt
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Dlouhá Třebová.
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí informaci o přidělení dotace na projekt Rekonstrukce
veřejného osvětlení v obci Dlouhá Třebová.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
40202112 – Starostka seznámila členy Rady obce s Rozpočtovým opatřením č. 3/2021.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021 ze dne 28.04.2021, které je
přílohou zápisu.
Hlasování
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
44202113 – Stanovení termínu a schválení programu zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhá Třebová.
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje termín konání zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhá Třebová
na pondělí 17. 5. 2021 v 17:00 hod. ve víceúčelovém sále v Dlouhé Třebové, za dodržení všech
bezpečnostních opatření k prevenci proti šíření koronaviru, s programem zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení
Volba návrhové komise
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Složení slibu zastupitele pana Jiřího Valacha
Zpráva o činnosti Rady obce Dlouhá Třebová
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru
Schválení účetní závěrky obce Dlouhá Třebová za rok 2020, schválení závěrečného účtu obce za rok
2020 včetně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Schválení prodeje části p. p. č. 1593/3 v k. ú. Dlouhá Třebová
Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu p. p. č. 288/6, 1513/40 a 1513/41
v k. ú. Dlouhá Třebová
Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na p. p.
č. 1593/1 v k. ú. Dlouhá Třebová – kabelové vedení nízkého napětí
Schválení prodeje p. p. č. 811/1 v k. ú. Dlouhá Třebová
Rozprava
Návrh usnesení
Závěr

Hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

44202114 – zasedání bylo ukončeno v 17:05 hod.
Zapsala: Ing. Kateřina Slezáková ……………………………..
Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 29.04.2021
……………………………….

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

..……………………………
Petr Najman
místostarosta obce Dlouhá Třebová
Č.j.: ObÚ-Dl.T.86/2021/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. 44/2021
ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 28. 4. 2021
na obecním úřadě v Dlouhé Třebové
44202102 – Rada obce schvaluje program dnešního zasedání.
44202103 – Rada obce bere na vědomí žádost obce odeslanou na Policii ČR, Dopravní inspektorát,
o zajištění zvýšeného dohledu na komunikacích v k. ú. Dlouhá Třebová.
44202104 – Rada obce bere na vědomí informace Generali České pojišťovny o závěru šetření škodní
události – úraz při chůzi z důvodu uvedené závady ve schůdnosti komunikace v ulici Niva.
44202105 – Rada obce neschvaluje využití nabídky na ručně malované cyklomapy Orlickoústecko
dětem.
44202106 – Rada obce schvaluje uzavření mateřské školy Základní školy a mateřské školy Dlouhá
Třebová v době letních prázdnin a to od od 12.07. do 13.08.2021.
44202107 – Rada obce schvaluje Účetní závěrku PO Základní školy a mateřské školy Dlouhá Třebová
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 a výsledek hospodaření ve výši 0,- Kč za rok 2020.
44202108 – Rada obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11.06.2020 uzavřené se
společností HELP, silnice-železnice s. r. o., IČO: 27497976 na výstavbu sběrného dvora v Dlouhé
Třebové.
44202109 – Rada obce schvaluje uzavření Příkazní smlouvy s firmou KOKULA s. r. o., IČO: 28784189,
na výkon technického dozoru při provádění díla „Sběrný dvůr v obci Dlouhá Třebová“.
44202110 – Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. OŽPZ/21/71749
na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na akci „Venkovní scéna“.
44202111 – Rada obce bere na vědomí informaci o přidělení dotace na projekt Rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci Dlouhá Třebová.
44202112 –Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021 ze dne 28.04.2021, které je přílohou
zápisu.
44202113 – Rada obce schvaluje termín konání zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhá Třebová
na pondělí 17. 5. 2021 v 17:00 hod. ve víceúčelovém sále v Dlouhé Třebové, za dodržení všech
bezpečnostních opatření k prevenci proti šíření koronaviru, s programem zasedání:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Schválení programu
5. Složení slibu zastupitele pana Jiřího Valacha
6. Zpráva o činnosti Rady obce Dlouhá Třebová
7. Zpráva o činnosti obecního úřadu
8. Zpráva kontrolního výboru
9. Zpráva finančního výboru
10. Schválení účetní závěrky obce Dlouhá Třebová za rok 2020, schválení závěrečného účtu obce za rok
2020 včetně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
11. Schválení prodeje části p. p. č. 1593/3 v k. ú. Dlouhá Třebová
12. Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu p. p. č. 288/6, 1513/40 a 1513/41
v k. ú. Dlouhá Třebová
13. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na p. p.
č. 1593/1 v k. ú. Dlouhá Třebová – kabelové vedení nízkého napětí
14. Schválení prodeje p. p. č. 811/1 v k. ú. Dlouhá Třebová
15. Rozprava
16. Návrh usnesení
17. Závěr

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

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

