
OBEC DLOUHÁ TŘEBOVÁ                                                           

Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová, IČO: 00580902 

- 1 - 

 

                                      
 

Zápis č. 16/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová  

konaného dne 01.11.2021 od 17.00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu v Dlouhé Třebové, Ústecká 235 

 
Přítomni: 15 členů Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová dle prezenční listiny  
Omluveni: 0 

             
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 15 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 Ing. Romana Vodičku a pana Stanislava Láska 
       a vyzvala  k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise Ing. Romana  
          Vodičku a pana Stanislava Láska. 
  

Hlasování      

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
 

            Usnesení bylo přijato. 
 

3) Ing. Slezáková navrhla určit ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Slezáka a Mgr. Pavlu Vytlačilovou 
      a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou a vyzvala k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího 
Slezáka a Mgr. Pavlu Vytlačilovou a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou 
  

Hlasování      

Pro: 13 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 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 části p. p. č. 1593/1 a odkup části p. p. č. 956/1 v k. ú. Dlouhá Třebová 

10. Schválení prodeje části p. p. č. 1500/3 v k. ú. Dlouhá Třebová 

11. Opětovné projednání žádosti prodeje p. p. č. 811/1 v k. ú. Dlouhá Třebová 

12. Opětovné projednání schválení prodeje části p. p. č. 1500/3 v k. ú. Dlouhá Třebová 

13. Rozprava 

14. Návrh usnesení 

15. Závěr  

    Hlasování        

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

            Usnesení bylo přijato. 
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 5)  Ing. Slezáková informovala o činnosti Rady obce (4 zasedání). 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti Rady 
           obce Dlouhá Třebová. 
 

Hlasování        

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

   Usnesení bylo přijato. 
 

6)  Ing. Slezáková informovala o činnosti obecního úřadu (celé léto jsme sekali trávu, uklízeli veřejná  
      prostranství, opravovali nátěry, na konci prázdnin byl zprovozněn sběrný dvůr, který je občany obce  
      využíván, 3. 9. 2021 se uskutečnilo Setkání seniorů na Starém hřišti za hojné účasti pozvaných,  
      následovalo poslední letošní promítání letního kina, 11. 9. jsme přivítali nové občánky obce, 16. 10.  
      se konala na Starém hřišti Dlouhotřebovská zabijačka, obec se účastnila celorepublikové akce  
      „Ukliďme Česko“, bylo vyhověno žádosti obce o dotaci na stavbu chodníku podél silnice I/14  
      ve výši přes 19 mil. Kč, zrestaurovaný krucifix je již také na svém místě vedle kostela, podali jsme  
      žádost o dotaci na výstavbu venkovní učebny pro ZŠ, na bytovém domě čp 388 jsme umyli  
      společná okna, firma provedla opravu komunikace v ulici Ústecká, jsou naplánovány 4 adventní   
      koncerty, rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark). 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti  
           obecního úřadu. 
 

Hlasování        

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

           Usnesení bylo přijato. 
 

7)  Zprávu kontrolního výboru přednesl pan Miroslav Lang. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu kontrolního výboru   
           (viz příloha č. 2). 
 

Hlasování      

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo přijato. 

 

8)  Zprávu finančního výboru přednesl Ing. Roman Vodička.   
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu finančního výboru  
           (viz příloha č. 3) 
 

Hlasování      

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                    Usnesení bylo přijato. 

 

9) Starostka seznámila zastupitele se žádostí pana           o odkup části p. p. č. 1593/1  
      v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře cca 8 m2 od vlastníka obce Dlouhá Třebová a zároveň prodej  
      části p. p. č. 956/1 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře cca 11 m2. Záměr prodeje  
      části p. p. č. 1593/1 byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu Dlouhá Třebová dne  
      11.10.2021. Starostka navrhla prodej uvedených pozemků na základě konzultace s odhadcem  
      za cenu 50,- Kč/m2. 
            Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje prodej části p. p. č. 1593/1  
            v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře cca 8 m2 za cenu 50,- Kč/m2 a zároveň odkup části p. p. č.  
            956/1 o výměře cca 11 m2 za cenu 50,- Kč/m2 panu               a ukládá starostce uzavřít  
            smlouvu o prodeji a smlouvu o odkupu části těchto pozemků. 
 

Hlasování      

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                    Usnesení bylo přijato. 

        

10) Starostka seznámila zastupitele se žádostí pana       o odkup části p. p. č. 1500/3  
       v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře cca 14 m2 od vlastníka obce Dlouhá Třebová. Záměr prodeje  
       části p. p. č. 1500/3 byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu Dlouhá Třebová dne  
       11.10.2021. Starostka dále uvedla, že na základě osobního projednání dne 27.10.2021 pan  
                    svoji žádost zrušil. 
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            Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zrušení žádosti pana  
                                        o odkup části p. p. č. 1500/3 v k. ú. Dlouhá Třebová od vlastníka obce  
            Dlouhá Třebová. 

 

Hlasování      

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

           Usnesení bylo přijato. 
 

  11) Starostka informovala zastupitele o nové žádosti p.       o odkup p. p. č. 811/1  

       v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře cca 461 m2 od vlastníka obce Dlouhá Třebová Záměr prodeje  

       p. p. č. 811/1 byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu Dlouhá Třebová dne 10.02.2021.  

       Paní            vzhledem k povaze a využití pozemku navrhuje cenu nižší než původně schválených  

       150,- Kč/m2. Starostka tedy navrhla cenu 100,- Kč/m2. 

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

       v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře cca 461 m2 za cenu 100,- Kč/m2 paní                

                                a ukládá starostce uzavřít smlouvu o prodeji části tohoto pozemku. 
           

Hlasování      

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                       Usnesení bylo přijato. 
 

12) Starostka informovala zastupitele o žádosti manželů                 , jimž byl schválen prodej části  

     p. p. č. 1500/3 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 74 m2 za cenu 50,- Kč/m2 na zasedání  

     Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová dne 22.02.2021, usnesením č. 13/2021, aby uvedený pozemek  

     byl o stejné výměře a za stejnou cenu prodán do vlastnictví jejich dcery a jejího manžela –  

     manželům                .  Záměr prodeje uvedeného pozemku byl zveřejněn na úřední desce  

     obecního úřadu dne 18.01.2021.  

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí žádost manželů  

                                o prodej části p. p. č. 1500/3 manželům Hubálkovým a zároveň schvaluje prodej  

       části p. p. č. 1500/3 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře cca 74 m2 za cenu 50,- Kč/m2 manželům  

                               . Zastupitelstvo ukládá starostce uzavřít smlouvu o prodeji uvedeného pozemku.            

Hlasování      

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                       Usnesení bylo přijato. 
 

13)  Rozprava: 
 
  

        1.  Mgr. Vytlačilová se dotázala na stav ve věci narovnání místní komunikace Na Hrázi – starostka  
             zodpověděla. 
 

        2. Mgr. Vytlačilová se dále dotázala na stav k umožnění průjezdu v části obce „na pustině“ –  
             místostarosta zodpověděl. 
 

        3. Ing. Vodička se dotázal na současný stav ve věci stavby chodníku podél silnice I/14,  
             plánovaného podchodu, včetně přiznání dotací, nákladů a financování stavby. Starostka  
             zodpověděla. Dále Ing. Vodička opětovně upozornil na vlastní návrh dalšího možného řešení,  
             které považuje za vhodnější, a navrhuje zadání vypracování studie pro tento návrh. Zároveň  
             vyzval zastupitele k diskuzi. Starostka uvedla, že zastupitelé byly průběžně informováni,  
             všechny kroky byly řádně zastupiteli odsouhlaseny, zvolenou variantu zastupitelé vybrali  
             s přihlédnutím ve prospěch především občanů z části obce na Kopci, Vondrák, Niva. K věci se  
             postupně vyjádřili i další zastupitelé, přičemž většina zastupitelů na svém rozhodnutí trvá. 
 

        4.  Starostka informovala o zjištěných skutečnostech ve věci přimění vlastníka čp. 70 k odstranění  
             nepořádku a zápachu kolem jeho nemovitosti. 
 

        5. Dále starostka upozornila na předpokládaný nárůst cen energií v příštím roce, proto s tím bude  
            počítáno i v návrhu rozpočtu na rok 2022. 
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 14)  Návrh usnesení přednesl Ing. Roman Vodička 
 

 15) Ing. Slezáková ukončila zasedání v 18:25 hod., poděkovala všem přítomným za účast  
         a zároveň informovala zastupitele, že příští zasedání zastupitelstva je plánováno na 06.12.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                                     Zapsala: Jana Razýmová 
 

 

Ing. Jiří Slezák ………..……………………………. 
 
 

Mgr. Pavla Vytlačilová ……………………………………….. 
 
 

 

Starostka obce: ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 03.11.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet listů: 3              Č.j.: ObÚ-Dl.T.251/2021/ST  
Počet příloh: 4                Sp.zn.: 101.2              A10                                                
Počet listů příloh: 6 
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Usnesení č. 16/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová konaného dne 01.11.2021 

 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise Ing. Romana Vodičku a pana 
Stanislava Láska 

- přijato usnesení č. 16/2021/02 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Slezáka a Mgr. Pavlu 
Vytlačilovou a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou 

- přijato usnesení č. 16/2021/03 
 

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 části p. p. č. 1593/1 a odkup části p. p. č. 956/1 v k. ú. Dlouhá Třebová 

10. Schválení prodeje části p. p. č. 1500/3 v k. ú. Dlouhá Třebová 

11. Opětovné projednání žádosti prodeje p. p. č. 811/1 v k. ú. Dlouhá Třebová 

12. Opětovné projednání schválení prodeje části p. p. č. 1500/3 v k. ú. Dlouhá Třebová 

13. Rozprava 

14. Návrh usnesení 

15. Závěr  

-    přijato usnesení č. 16/2021/04 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti Rady obce Dlouhá Třebová 
- přijato usnesení č. 16/2021/05 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti obecního úřadu 
- přijato usnesení č. 16/2021/06 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu kontrolního výboru (viz příloha č. 2) 
- přijato usnesení č. 16/2021/07 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu finančního výboru (viz příloha č. 3) 
- přijato usnesení č. 16/2021/08 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje prodej části p. p. č. 1593/1 v k. ú. Dlouhá Třebová  
o výměře cca 8 m2 za cenu 50,- Kč/m2 a zároveň odkup části p. p. č. 956/1 o výměře cca 11 m2  
za cenu 50,- Kč/m2 panu            a ukládá starostce uzavřít smlouvu o prodeji a smlouvu  
o odkupu části těchto pozemků 
 

- přijato usnesení č. 16/2021/09 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zrušení žádosti pana                      o odkup části 
p. p. č. 1500/3 v k. ú. Dlouhá Třebová od vlastníka obce Dlouhá Třebová 

- přijato usnesení č. 16/2021/10  
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje prodej p. p. č. 811/1 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 
cca 461 m2 za cenu 100,- Kč/m2 paní                  a ukládá starostce uzavřít smlouvu o prodeji části 
tohoto pozemku 

- přijato usnesení č. 16/2021/11  
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Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí žádost manželů                 o prodej části p. p. č. 
1500/3 manželům             a zároveň schvaluje prodej části p. p. č. 1500/3 v k. ú. Dlouhá 
Třebová o výměře cca 74 m2 za cenu 50,- Kč/m2 manželům                         . Zastupitelstvo ukládá 
starostce uzavřít smlouvu o prodeji uvedeného pozemku.     

- přijato usnesení č. 16/2021/12 
 

 
 
 
 
 
 
 
                     

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

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


