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Zápis č. 14/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová  

konaného dne 17.05.2021 od 17.00 hodin  
ve víceúčelovém sále v Dlouhé Třebové, Školní 199     

 

Přítomni: 14 členů Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová dle prezenční listiny  
Omluveni: Miroslav Lang 
             

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 14 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. Jitku Kuběnkovou a Ing. Jiřího Slezáka 
       a vyzvala  k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise Mgr. Jitku  
          Kuběnkovou a Ing. Jiřího Slezáka. 
  

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
 

            Usnesení bylo přijato. 
 

3) Ing. Slezáková navrhla určit ověřovateli zápisu Mgr. Martina Lamplota a paní Zuzanu Dugasovou 
      a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou a vyzvala k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu Mgr. Martina  
          Lamplota a paní Zuzanu Dugasovou a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou. 
  

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
 

            Usnesení bylo přijato. 
                                                                                                                                      

 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.  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. 1593/1 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 

Hlasování        

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

            Usnesení bylo přijato.  
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5) Ing. Slezáková informovala o uvolnění mandátu člena Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová  
      od 23.02.2021 v souvislosti s rezignací zastupitele pana Milana Hrušky dne 22.02.2021.  
      Na uvolněné místo ze zákona nastupuje náhradník ze stejné strany, jako byl rezignující člen  
      zastupitelstva, proto se od 23.02.2021 členem zastupitelstva stal pan Jiří Valach.  
      Poté Ing. Slezáková vyzvala pana Jiřího Valacha ke složení slibu člena zastupitelstva a ten svůj  
      slib před zastupitelstvem učinil (viz příloha č. 2) 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí složení slibu člena            
           zastupitelstva obce pana Jiřího Valacha, který nastoupil dne 23.02.2021 na uvolněnou funkci  
           člena zastupitelstva obce Dlouhá Třebová ze zákona jako náhradník z kandidátní listiny téže  
           volební strany, jako byl rezignující člen zastupitelstva pan Milan hruška, a to dle výsledků voleb  
          do zastupitelstva obce. 
 

Hlasování        

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

   Usnesení bylo přijato. 
 
6)   Ing. Slezáková informovala o činnosti Rady obce (6 zasedání). 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti Rady 
           obce Dlouhá Třebová. 
 

Hlasování        

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

   Usnesení bylo přijato. 
 

7)  Ing. Slezáková informovala o činnosti obecního úřadu (zprovoznění Zásilkovny v obci, řešení úrazu  
      v ul. Na Nivě, informace o probíhající turistické hře pro veřejnost pořádající TJ ve spolupráci s obcí,  
      ukončení stavební části sběrného dvora, proběhlo výběrové řízení na vybavení sběrného dvora,  
      započetí restaurování krucifixu – spolufinancováno také z prostředků dotace, vysokozdvižná  
      plošina je již v provozu, obec se zúčastnila akce „Ukliďme Dlouhou Třebovou“, obecní úřad opět  
      zajistil vydání Dlouhotřebovského zpravodaje, jsou objednány zvony na kovový odpad, jubilantům  
      obce je postupně osobně blahopřáno společně s předáním dárkových balíčků, vítání občánků  
      narozených ještě v roce 2020 proběhne individuálně, schválena žádost o dotaci od hejtmana  
      Pardubického kraje na venkovní scénu na Starém hřišti, schválena žádost o dotaci na rekonstrukci  
      veřejného osvětlení podél silnice I/14 a části obce Skalka, tradiční akce Setkání důchodců bylo  
      nutné znovu odložit z důvodu platných protiepidemických opatření). 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti  
           obecního úřadu. 
 

Hlasování        

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

           Usnesení bylo přijato. 
 

8)  Zprávu kontrolního výboru přednesla Mgr. Jana Renčínová 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu kontrolního výboru   
           (viz příloha č. 3).                

 

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo přijato. 

 

9)  Zprávu finančního výboru přednesl Ing. Roman Vodička.   
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu finančního výboru  
           (viz příloha č. 4). 
 

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                    Usnesení bylo přijato. 

 

10) Starostka seznámila zastupitele s účetní závěrkou obce Dlouhá Třebová za rok 2020 sestavenou   
      ke dni 31.12.2020 (seznámení s podklady závěrky bylo možné v elektronické podobě na webových 
      stránkách obce a dále v písemné podobě na obecním úřadě v Dlouhé Třebové). Starostka vyzvala        
      k hlasováním o schválení uvedené účetní závěrky obce Dlouhá Třebová za rok 2020. 
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           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Účetní závěrku obce Dlouhá  
           Třebová za rok 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020. 
 

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo přijato. 

 

       Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle § 12 vyhlášky 
       č.220/2013:  
 

        Jméno a příjmení (zastupitele), volba hlasování, odůvodnění hlasování 
  

 Ing. Kateřina Slezáková pro schválení, bez výhrad 

 Petr Najman pro schválení, bez výhrad 

 Mgr. Blanka Valachová pro schválení, bez výhrad 

 Bc. František Mikeš pro schválení, bez výhrad 

 Mgr. Martin Lamplot pro schválení, bez výhrad 

 Zuzana Dugasová pro schválení, bez výhrad 

 Mgr. Jitka Kuběnková pro schválení, bez výhrad 

 Ing. Roman Vodička pro schválení, bez výhrad 

 Mgr. Jana Renčínová pro schválení, bez výhrad 

 Mgr. Lukáš Razým pro schválení, bez výhrad 

 Ing. Jiří Slezák pro schválení, bez výhrad 

 Mgr. Pavla Vytlačilová pro schválení, bez výhrad 

 Stanislav Lásko pro schválení, bez výhrad 

 Jiří Valach pro schválení, bez výhrad 
 

        Dále starostka seznámila se Závěrečným účtem obce Dlouhá Třebová za rok 2020 včetně 
        výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 (seznámení s podklady bylo možné  
        v elektronické podobě na webových stránkách obce a dále v písemné podobě na obecním úřadě  
        v Dlouhé Třebové) a vyzvala k hlasování o schválení Závěrečného účtu obce Dlouhá Třebová      
        za rok 2020 bez výhrad a převedení výsledku hospodaření za r. 2020 ve výši 7.655.702,21 Kč. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Závěrečný účet obce Dlouhá  
           Třebová za rok 2020 bez výhrad včetně výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020  
           a schvaluje převedení výsledku hospodaření za r. 2020 ve výši 7.655.702,21 Kč. 
 

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

           Usnesení bylo přijato. 
 

11) Starostka seznámila zastupitele s žádostí pana                              o odkup části p. p. č. 1593/1 v. k.  
      ú. Dlouhá Třebová ve vlastnictví obce o výměře 49 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední  
      desce dne 10.03.2021. Starostka navrhla prodej uvedeného pozemku za cenu místně obvyklou  
      Kč/m2. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje prodej části p. p. č. 1593/1  
           v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 49 m2 za cenu 50,- Kč/m2 panu            . 
           Zastupitelstvo ukládá starostce uzavřít smlouvu o prodeji části uvedeného pozemku. 
 

Hlasování      

Pro: 3 Proti: 2 Zdržel se: 9 

                     Usnesení nebylo přijato. 
 

 12) Starostka seznámila zastupitele se záměrem bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu p. p.  
       č. 288/6, 1513/40 a 1513/41 v k. ú. Dlouhá Třebová do vlastnictví obce Dlouhá Třebová a navrhla  
       schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku s Českou  
       republikou – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

             Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření Smlouvy  
           o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. j. UZSVM/HUO/1011/2021-HUOM  
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            s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a to  
           spoluvlastnického podílu  p. p. č. 288/6, 1513/4 a 1513/41 v k. ú. Dlouhá Třebová do vlastnictví  
           obce Dlouhá Třebová a ukládá starostce smlouvu uzavřít. 

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo přijato. 

           

13) Starostka seznámila zastupitele s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného  
        břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2021797 Dlouhá Třebová, Na Hrázi, par. 954/2 -  
        knn, o zřízení věcného břemene na p. p. č. 1593/1 v k. ú. Dlouhá Třebová. 

             Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě  
           o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2021797 Dlouhá Třebová,  
           Na Hrázi, par. 954/2 – knn, o zřízení věcného břemene na p. p. č. 1593/1 v k. ú. Dlouhá  
           Třebová a ukládá starostce smlouvu uzavřít. 

Hlasování      

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

           Usnesení bylo přijato. 
 

  14)  Starostka seznámila zastupitele s žádostí paní              o odkup p. p. č. 811/1 v k. ú.  

         Dlouhá Třebová. Záměr uvedeného pozemku byl zveřejněn na úřední desce dne 10.02.2021.  

         Starostka navrhla prodej uvedeného pozemku za cenu místně obvyklou 150,- Kč/m2. 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p. p. č. 811/1 v k. ú. Dlouhá Třebová  

      o výměře 461 m2 za cenu 150,- Kč/m2 paní                             a ukládá starostce uzavřít smlouvu  

      o prodeji uvedeného pozemku.  
           

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                       Usnesení bylo přijato. 
 

15)   Rozprava: 
 

    1.  Zastupitelka Mgr. Vytlačilová se dotázala na opravu výmolů komunikace Na Hrázi v části  
            „na pustině“ a dále na stav přípravných pracích na narovnání komunikace ul. Na Hrázi – je ve  
            fázi vyjadřování dotčených orgánů ke stavbě před zahájením územního řízení. 
 

     2.   Starostka informovala o dvou krádežích jízdních kol a dvou dopravních nehodách v obci. 
 

     3.  Zastupitel Ing. Vodička upozornil na tvořící se kaluž po deštích před vjezdem do sběrného dvora. 
 

     4.  Dále Ing. Vodička se dotázal, kdy bude odstraněn obecní stavební materiál umístěný u obecní  
           budovy „avena“ – materiál bude přemístěn dle možností po dokončení sběrného dvora. 
 

   5. Ing. Vodička se také dotázal na vyřešení klimatizace ve školní jídelně – místostarosta  
          odpověděl, že původně oslovená firma nereaguje, proto bude oslovena jiná firma. 
 

 16)  Návrh usnesení přednesl Ing. Slezák. 
 
 17)  Ing. Slezáková ukončila zasedání v 18:05 hod. a poděkovala všem přítomným za účast. 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                                     Zapsala: Jana Razýmová 
 

 

Mgr. Martin Lamplot  
 

Zuzana Dugasová  
 
 

Starostka obce: 
 

Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 19.05.2021 
 

Počet listů: 3               Č.j.: ObÚ-Dl.T.103/2021/ST  
Počet příloh: 5                Sp.zn.: 101.2              A10                                                
Počet listů příloh: 8 
 

Na úřední desce vyvěšeno dne: 21.05.2021 
                               sejmuto dne: 
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Usnesení č. 14/2021 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová konaného dne 17.05.2021 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise Mgr. Jitku Kuběnkovou a Ing. Jiřího 
Slezáka. 

- přijato usnesení č. 14/2021/02 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu Mgr. Martina Lamplota a paní Zuzanu 
Dugasovou a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou. 

- přijato usnesení č. 14/2021/03 
 

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. 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. 1593/1 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 

-    přijato usnesení č. 14/2021/04 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva obce pana Jiřího 
Valacha, který nastoupil dne 23.02.2021 na uvolněnou funkci člena zastupitelstva obce Dlouhá 
Třebová ze zákona jako náhradník z kandidátní listiny téže volební strany, jako byl rezignující člen 
zastupitelstva pan Milan hruška, a to dle výsledků voleb do zastupitelstva obce. 

- přijato usnesení č. 14/2021/05 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti Rady obce Dlouhá Třebová. 
- přijato usnesení č. 14/2021/06 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti obecního úřadu. 
- přijato usnesení č. 14/2021/07 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 
- přijato usnesení č. 14/2021/08 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu finančního výboru. 
- přijato usnesení č. 14/2021/09 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Účetní závěrku obce Dlouhá Třebová za rok 2020 
sestavenou ke dni 31.12.2020 
 

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle § 12 vyhlášky č.220/2013:  
 

        Jméno a příjmení (zastupitele), volba hlasování, odůvodnění hlasování 
  

 Ing. Kateřina Slezáková pro schválení, bez výhrad 
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 Petr Najman pro schválení, bez výhrad 

 Mgr. Blanka Valachová pro schválení, bez výhrad 

 Bc. František Mikeš pro schválení, bez výhrad 

 Mgr. Martin Lamplot pro schválení, bez výhrad 

 Zuzana Dugasová pro schválení, bez výhrad 

 Mgr. Jitka Kuběnková pro schválení, bez výhrad 

 Ing. Roman Vodička pro schválení, bez výhrad 

 Mgr. Jana Renčínová pro schválení, bez výhrad 

 Mgr. Lukáš Razým pro schválení, bez výhrad 

 Ing. Jiří Slezák pro schválení, bez výhrad 

 Mgr. Pavla Vytlačilová pro schválení, bez výhrad 

 Stanislav Lásko pro schválení, bez výhrad 

 Jiří Valach pro schválení, bez výhrad 
 

- přijato usnesení č. 14/2021/10/1 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Závěrečný účet obce Dlouhá Třebová za rok 2020  
bez výhrad včetně výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 a schvaluje převedení výsledku 
hospodaření za r. 2020 ve výši 7.655.702,21 Kč. 

- přijato usnesení č. 14/2021/10/2 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje prodej části p. p. č. 1593/1 v k ú. Dlouhá Třebová  
o výměře 49 m2 za cenu 50,- Kč/m2 panu                                        . 
Zastupitelstvo ukládá starostce uzavřít smlouvu o prodeji části uvedeného pozemku. 

- nepřijato usnesení  
                     

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k majetku č. j. UZSVM/HUO/1011/2021-HUOM s Českou republikou – Úřadem  
pro zastupování státu ve věcech majetkových a to spoluvlastnického podílu  p. p. č. 288/6, 1513/4  
a 1513/41 v k. ú. Dlouhá Třebová do vlastnictví obce Dlouhá Třebová a ukládá starostce smlouvu 
uzavřít. 

- přijato usnesení č. 14/2021/12 
 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby č. IV-12-2021797 Dlouhá Třebová, Na Hrázi, par. 954/2 – knn, o zřízení 
věcného břemene na p. p. č. 1593/1 v k. ú. Dlouhá Třebová a ukládá starostce smlouvu uzavřít. 

- přijato usnesení č. 14/2021/13 
 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje prodej p. p. č. 811/1 v k. ú. Dlouhá Třebová  
o výměře 461 m2 za cenu 150,- Kč/m2 paní                        a ukládá starostce uzavřít smlouvu  
o prodeji uvedeného pozemku. 

- přijato usnesení č. 14/2021/14 
 

 

 

 

 
 

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


