
OBEC DLOUHÁ TŘEBOVÁ                                                           

Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová, IČO: 00580902 

- 1 - 

 

                                      

Zápis č. 15/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová  

konaného dne 09.08.2021 od 17.00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu v Dlouhé Třebové, Ústecká 235 

 
Přítomni: 12 členů Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová dle prezenční listiny  
Omluveni: Ing. Roman Vodička, Mgr. Jitka Kuběnková, 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 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 Bc. Františka Mikeše a Mgr. Pavlu Vytlačilovou 
       a vyzvala  k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise Bc. Františka  
          Mikeše a Mgr. Pavlu Vytlačilovou. 
  

Hlasování      

Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
 

            Usnesení bylo přijato. 
 

3) Ing. Slezáková navrhla určit ověřovateli zápisu pana Stanislava Láska a Mgr. Lukáše Razýma 
      a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou a vyzvala k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu pana Stanislava  
          Láska a Mgr. Lukáše Razýma a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou 
  

Hlasování      

Pro: 10 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 a navrhla doplnit 
program o bod č. 11 – seznámení se schváleným Závěrečným účtem DSO Region Orlicko-Třebovsko 
za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO ROT. 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 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 st. p. č. 139/2 a p. p. č. 807 v k. ú. Dlouhá Třebová 

10. Schválení finančního daru pro obec Hrušky postiženou ničivým tornádem 

11. Seznámení se schváleným Závěrečným účtem DSO Region Orlicko-Třebovsko včetně  

      Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO ROT za rok 2020 

12. Rozprava 

13. Návrh usnesení 

14. Závěr  

    Hlasování        

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

            Usnesení bylo přijato. 
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5)  Ing. Slezáková informovala o činnosti Rady obce (3 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 přijato. 
 

6)  Ing. Slezáková informovala o činnosti obecního úřadu (probíhá údržba veřejné zeleně, příprava  
       na kolaudaci sběrného dvora, uskutečnila se promítání 4 filmů na Starém hřišti, byla vyhlášena  
       veřejná finanční sbírka na pomoc obci Hrušky postižené ničivým tornádem – 3 pokladničky, drobná  
       oprava střechy kostela, uskutečnil se první turnus příměstského tábora, 9. 7. jsme dosáhli  
       1 stupně povodňové aktivity – škody nevznikly, pouze úklid nánosů hlíny a štěrku, u mostu  
       Do Betléma proběhla celková rekonstrukce zábradlí, ve Školní ulici nově vybudován nadzemní  
       hydrant, příprava veřejné zakázky na výstavbu venkovní scény na Starém hřišti, 3. 8. proběhlo  
       jednání s Krajskou Policií ČR a Krajským úřadem Pardubického kraje ohledně sjezdu ze silnici I/14  
       na místní komunikaci ul. Spojovací a umístění dopravních zrcadel u křižovatky z ul. Vondrák na  
       silnici I/14, 5. 8. proběhlo  jednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR Ústí nad Orlicí ohledně  
       řešení dopravní situace v ul. Na Rybníku). 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti  
           obecního úřadu. 
 

Hlasování        

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

           Usnesení bylo přijato. 
 

7)  Starostka informovala zastupitele o nepřítomnosti předsedy kontrolního výboru p. Langa a 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 přijato. 

 

8)  Starostka informovala zastupitele o nepřítomnosti předsedy finančního výboru Ing. Vodičky 
        a 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 přijato. 

 

 9)   Starostka seznámila zastupitele se žádostí paní          o odkup p. p. č. 139/2 a p. p. č. 807  
        v k. ú. Dlouhá Třebová ve vlastnictví obce, které se nacházejí u pozemků žadatele. Záměr prodeje  
        uvedených parcel byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu Dlouhá Třebová dne 7. 6. 2021.  
        Starostka navrhla prodej uvedených pozemků na základě konzultace s odhadcem za cenu 150,-  
        Kč/m2. 
             Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje prodej pozemků p. č. 139/2  
             o výměře 23 m2 a p. č. 807 o výměře 157 m2 v k. ú. Dlouhá Třebová za cenu 150,- Kč/m2  
             paní                 a ukládá starostce uzavřít smlouvu o prodeji těchto pozemků. 
 

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                    Usnesení bylo přijato. 

        

10)  Starostka navrhla na základě projednání v Radě obce Dlouhá Třebová schválení finančního daru  
        pro čtyři obce a to Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves a Mikulčice, které byly postiženy ničivým  
        tornádem, v celkové výši 100.000,- Kč a vyzvala k diskuzi. 

               Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje poskytnutí finančního daru pro  
             obce postižené ničivým tornádem Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves a Mikulčice   
             a to stejným dílem v celkové výši 100.000,- Kč a ukládá starostce uzavřít smlouvu o poskytnutí  
             finančního daru těmto obcím. 
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Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

           Usnesení bylo přijato. 
 

  11) Starostka informovala zastupitele o schváleném Závěrečném účtu dobrovolného svazku obcí  

       Region Orlicko-Třebovsko včetně Zprávy o výsledku hospodaření za rok 2020. 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí schválený Závěrečný  

       účet dobrovolného svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko včetně Zprávy o výsledku  

       hospodaření za rok 2020. 
           

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                       Usnesení bylo přijato. 
 

12)   Rozprava: 
 
  

     1.   Mgr. Vytlačilová se dotázala na stav jednání ohledně vyřešení provozu rekuperace ve školní  
             jídelně. Starostka odpověděla, že se uskuteční revize a zároveň bude proškolen personál  
             kuchyně k její obsluze. 
 

     2.  Pan Lásko se dotázal na stav jednání ohledně pozemku, kde se nachází „točna“ u ulice  
            Sluneční a jejímu možnému odkupu obce od soukromého vlastníka. O stavu jednání  
            informovala starostka. 
 

     3. Dále byly položeny dotazy příchozích občanů: Zda se bude provádět nátěr zábradlí  
            v ul. Na Rybníku, starostka odpověděla, že bude provedeno. Další dotaz byl na odstranění  
            nánosu v příkopu u p. p. č. 1045/32, starostka odpověděla, že bude prověřeno. Dále byl dotaz  
            na opravu povrchu silnice ul. K Nádraží, starostka odpověděla, že je již oprava objednána, 
            a na odstranění nánosu u mostu pod vlakovým nádražím, starostka odpověděla, že úklid  
            nánosu bude proveden. 
 
 13)  Návrh usnesení přednesla Mgr. Pavla Vytlačilová 
 
 14)  Ing. Slezáková ukončila zasedání v 17:40 hod. a poděkovala všem přítomným za účast. 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                                     Zapsala: Jana Razýmová 
 

 

Stanislav Lásko ………..……………………………. 
 
 

Mgr. Lukáš Razým ……………………………………….. 
 
 
 

Starostka obce: ……………………………………… 
 
 
Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 10.08.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet listů: 3              Č.j.: ObÚ-Dl.T.176/2021/ST  
Počet příloh: 2                Sp.zn.: 101.2              A10                                                
Počet listů příloh: 4 
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Usnesení č. 15/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová konaného dne 09.08.2021 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise Bc. Františka Mikeše a Mgr. Pavlu 
Vytlačilovou. 

- přijato usnesení č. 15/2021/02 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu pana Stanislava Láska a Mgr. Lukáše 
Razýma a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou. 

- přijato usnesení č. 15/2021/03 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje 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 st. p. č. 139/2 a p. p. č. 807 v k. ú. Dlouhá Třebová 

10. Schválení finančního daru pro obec Hrušky postiženou ničivým tornádem 

11. Seznámení se schváleným Závěrečným účtem DSO Region Orlicko-Třebovsko včetně  

      Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO ROT za rok 2020 

12. Rozprava 

13. Návrh usnesení 

14. Závěr  

-    přijato usnesení č. 15/2021/04 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti Rady obce Dlouhá Třebová. 
- přijato usnesení č. 15/2021/05 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti obecního úřadu. 
- přijato usnesení č. 15/2021/06 

 

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

- přijato usnesení č. 15/2021/07 
 

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

- přijato usnesení č. 15/2021/08 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje prodej pozemků p. č. 139/2 o výměře 23 m2 a p. č. 807 
o výměře 157 m2 v k. ú. Dlouhá Třebová za cenu 150,- Kč/m2 paní                   a ukládá starostce 
uzavřít smlouvu o prodeji těchto pozemků. 
 

- přijato usnesení č. 15/2021/09 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje poskytnutí finančního daru pro obce postižené ničivým 
tornádem Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves a Mikulčice a to stejným dílem v celkové výši 100.000,- 
Kč a ukládá starostce uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru těmto obcím. 

- přijato usnesení č. 15/2021/10 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí schválený Závěrečný účet dobrovolného svazku 
obcí Region Orlicko-Třebovsko včetně Zprávy o výsledku hospodaření za rok 2020. 

- přijato usnesení č. 15/2021/11 
 
 
                     

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

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


