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

 

Z Á P I S   č. 46/2021 
ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 31. 5. 2021 

na obecním úřadě v Dlouhé Třebové v 15:45 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. 
 

 
 

46202101 – Zahájení provedla starostka obce Ing. Slezáková v 15:45 hod., zasedání se uskutečnilo    
za dodržení všech bezpečnostních opatření k prevenci proti šíření koronaviru. 
 

46202102 – Program zasedání Rady obce Dlouhá Třebová (program viz body uvedené níže) a kontrola 
usnesení Rady č. 45/2021. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje program dnešního zasedání. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

46202103 – starostka informovala o žádosti organizace Oblastní charita Ústí nad Orlicí o poskytnutí 
finanční podpory na sociální a zdravotní služby, které poskytuje také občanům Dlouhé Třebové. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč pro organizaci 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČO: 44468920, na poskytování sociálních a zdravotních služeb. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

46202104 – Místostarosta informoval o uvolněném bytu č. 2 v bytovém domě čp. 232 o velikosti 2+1 
ve vlastnictví obce. Členům Rady obce byl předložen seznam žadatelů o pronájem obecního bytu. Na 
základě podaných žádostí byla navržena žadatelka paní                                  . 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje přidělení uvolněného bytu č. 2 v bytovém domě čp. 232  
o velikosti 2 + 1 paní                                                . 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

46202105 – Starostka informovala o plánované stavbě nového úseku vodovodního řádu v ul. Ústecká 
z důvodu špatného stavu ocelového potrubí v délce 125 m, investorem je společnost Vodovody a 
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu k umístění a provedení stavby a 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. SBSLS/26/20/Kb se společností Vodovody a 
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., IČO: 48173398. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

46202106 – Místostarosta informoval o žádosti p.                       o odkoupení p. p. č. 139/2 v k. ú. Dlouhá 
Třebová o výměře 23 m2 a p. p. č. 807 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 157 m2. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje záměr prodeje p. p. č. 139/2 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 
23 m2 a p. p. č. 807 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 157 m2. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

46202107 – Starostka seznámila s návrhem Rozpočtového opatření č. 4/2021. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021 ze dne 31.05.2021 (viz příloha 
č. 1). 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

46202108 – Starostka informovala o možnosti zřízení místní komunikace na p. p. č. 341/15 v případě 
jejího možného odkupu.  
Návrh usnesení: Rada obce pověřuje starostku ověřit možnosti zřízení místní komunikace na p. p. č. 
341/15. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

46202109 – Starostka seznámila s nabídkou společnosti REMA Systém, a. s., na uzavření smlouvy o 
zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadního elektrozařízení.  
Návrh usnesení: Rada obce neschvaluje využít nabídku společnosti REMA Systém, a. s. na uzavření 
smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadního elektrozařízení. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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46202110 – Starostka informovala o nově vyhlášené výzvě Národní sportovní agentury na poskytnutí 
dotace, které by bylo možné využít na rekonstrukci zázemí u víceúčelového hřiště a pro kterou je 
potřeba vyhotovit projektovou dokumentaci.  
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje zadání projektové dokumentace na rekonstrukci zázemí 
u víceúčelového hřiště v Dlouhé Třebové. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 
46202111 – Místostarosta informoval o využití nové vysokozdvižné plošiny pro veřejnost a navrhl cenu 
za provedení služby vysokozdvižnou plošinou včetně obsluhy 500,- Kč za hodinu (účtováno je každých 
započatých 30 min.)  
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje službu pro veřejnost na provedení prací pomocí vysokozdvižné 
plošiny včetně obsluhy za cenu 500,- Kč/ hod. (účtováno je každých započatých 30 min.)  

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 
46202112 – Starostka seznámila s žádostí o schválení p. p. č. 1087/5 v k. ú. Dlouhé Třebové jako místo 
pro civilní svatební obřad dne 13.08.2021. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje p. p. č. 1087/5 v k. ú. Dlouhá Třebová jako místo pro civilní 
svatební obřad dne 13.08.2021. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

46202113 – Starostka navrhla uspořádat akci Setkání důchodců v pátek 03.09.2021 na Starém hřišti  
a to z důvodu nepředvídatelnosti pandemické situace. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje uspořádání akce Setkání důchodců v pátek 03.09.2021  
na Starém hřišti. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

46202114 – Radní p. Mikeš předložil ke schválení Zápis za rok 2020 do Kroniky obce Dlouhá Třebová 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje Zápis za rok 2020 do Kroniky obce Dlouhá Třebová. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

46202115 – zasedání bylo ukončeno v 17:45 hod. 
 
 
 
Zapsala: Ing. Kateřina Slezáková …………………………….. 
 

Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 03.06.2021  
            
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet listů:  2   Č.j.:  ObÚ-Dl.T.114/2021/ST  
Počet příloh: 0  Sp.zn.: 101.2                A/10 
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U S N E S E N Í   č. 46/2021 
ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 31. 5. 2021  

na obecním úřadě v Dlouhé Třebové 
 
 
 
 

46202102 – Rada obce schvaluje program dnešního zasedání. 
 

46202103 – Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč pro organizaci Oblastní 
charita Ústí nad Orlicí, IČO: 44468920, na poskytování sociálních a zdravotních služeb. 
 

46202104 – Rada obce schvaluje přidělení uvolněného bytu č. 2 v bytovém domě čp. 232  
o velikosti 2 + 1 paní                                         . 
 

46202105 – Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu k umístění a provedení stavby a smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. SBSLS/26/20/Kb se společností Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a. s., IČO: 48173398. 
 

46202106 – Rada obce schvaluje záměr prodeje p. p. č. 139/2 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 23 m2 
a p. p. č. 807 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 157 m2. 
 

46202107 – Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021 ze dne 31.05.2021 (viz příloha č. 1). 
 

46202108 – Rada obce pověřuje starostku ověřit možnosti zřízení místní komunikace na p. p. č. 341/15. 
 

46202109 – Rada obce neschvaluje využít nabídku společnosti REMA Systém, a. s. na uzavření 
smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadního elektrozařízení. 
 

46202110 – Rada obce schvaluje zadání projektové dokumentace na rekonstrukci zázemí 
u víceúčelového hřiště v Dlouhé Třebové. 
 
46202111 – Rada obce schvaluje službu pro veřejnost na provedení prací pomocí vysokozdvižné 
plošiny včetně obsluhy za cenu 500,- Kč/ hod. (účtováno je každých započatých 30 min.) 
 
46202112 – Rada obce schvaluje p. p. č. 1087/5 v k. ú. Dlouhá Třebová jako místo pro civilní svatební 
obřad dne 13.08.2021. 
 
46202113 – Rada obce schvaluje uspořádání akce Setkání důchodců v pátek 03.09.2021  
na Starém hřišti. 
 
46202114 – Rada obce schvaluje Zápis za rok 2020 do Kroniky obce Dlouhá Třebová. 
 
 
 
 
 
           …………………………….                                …………………………… 
            Ing. Kateřina Slezáková                                                                  Petr Najman 
      starosta obce Dlouhá Třebová                                            místostarosta obce Dlouhá Třebová                              
 


