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Zápis č. 17/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová  

konaného dne 06.12.2021 od 17.00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu v Dlouhé Třebové, Ústecká 235 

 

Přítomni: 14 členů Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová dle prezenční listiny  
Omluveni: Mgr. Martin Lamplot 
 

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. Blanku Valachovou a p. Zuzanu Dugasovou   
     a vyzvala k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise Mgr. Blanku  
    Valachovou a p. Zuzanu Dugasovou. 
  

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
 

            Usnesení bylo přijato. 
 

3) Ing. Slezáková navrhla určit ověřovateli zápisu p. Jiřího Valacha a p. Miroslava Langa a  
     zapisovatelkou paní Janu Razýmovou a vyzvala k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Valacha  
     a p. Miroslava Langa 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 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 Obecně závazné vyhlášky obce Dlouhá Třebová č. 1/2021, o stanovení obecního systému   

    odpadového hospodářství 

10.  Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Dlouhá Třebová č. 2/2021, o místním poplatku za obecní   

   systém odpadového hospodářství 

11.  Schválení Rozpočtu obce Dlouhá Třebová na rok 2022 

12.  Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Dlouhá Třebová 2022 – 2025 

13.  Schválení přechodu na stravenkový paušál u zaměstnanců obce a uvolněných zastupitelů 

14.  Schválení uzavření dohody o provedení práce se zastupiteli obce 

15.  Rozprava 

16.  Návrh usnesení 

17.  Závěr 
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    Hlasování        

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

            Usnesení bylo přijato. 
 

 5)  Ing. Slezáková informovala o činnosti Rady obce (2 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. 
 

6) Ing. Slezáková informovala o činnosti obecního úřadu (27.11. rozsvícení vánočních stromů  
      a výzdoby v obci - z důvodu dodržení protiepidemických opatření bez programu, následně byly také   
      z  důvodů epidemické situace zrušeny plánované adventní koncerty, vánoční jarmark se konal  
      pouze v pátek 26.11. od 10:00 do 18:00 hod., do ZŠ a MŠ Dlouhá Třebová byly zakoupeny  
      mikulášské balíčky pro děti, byla instalována také nová vánoční světelná výzdoba v části   
      na Vondráku a na Nivě a dále v dolní části ul. Ústecké, byla instalována nová dvě veřejná  
      osvětlení, proběhlo další nové dopravní značení v obci, podle vývoje počasí budou v dohledné  
      době instalovány zpomalovací prvky na silnici v části Na Rybníku ve směru na Zacharovec,  
      na Starém hřišti se postupně odstraňuje původní dřevěné podium, připravujeme poslední letošní  
      číslo Dlouhotřebovského zpravodaje, probíhá dle počasí zimní údržba, probíhá každoroční  
      pravidelná inventarizace majetku obce, v ZŠ a MŠ proběhla finanční kontrola hospodaření  
      ze strany obce, 18.11.2021 se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem  
      s výsledkem bez závad, byla odeslána žádost na poskytnutí účelové dotace na požární techniku  
      pro JSDHO). 
           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. 
 

7) Předseda kontrolního výboru p. Miroslav Lang sdělil, že vzhledem k tomu, že od posledního  
      zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová nemá kontrolní výbor žádný dokument ke kontrole,  
      navrhnul odložit zprávu kontrolního výboru na příští zasedání zastupitelstva. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová odkládá zprávu kontrolního výboru   
           na příští zasedání zastupitelstva.             

Hlasování      

Pro: 14 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. 2). 
 

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                    Usnesení bylo přijato. 

 

9) Starostka seznámila zastupitele s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Dlouhá Třebová  
      č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a vyzvala k hlasování o jejím  
      schválení. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  
           obce Dlouhá Třebová č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
 

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                    Usnesení bylo přijato. 
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10) Starostka seznámila zastupitele se s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Dlouhá Třebová  
       č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a vyzvala k hlasování  
       o jejím schválení. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  
           obce Dlouhá Třebová č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového  
           hospodářství. 

 

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

           Usnesení bylo přijato. 
 

  11) Starostka seznámila zastupitele s návrhem Rozpočtu obce Dlouhá Třebová na rok 2022 a vysvětlila 

       jednotlivé položky rozpočtu. Žádné námitky nebyly vzneseny, proto bylo přistoupeno k hlasování       

       o jeho schválení. 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje schodkový Rozpočet obce  

       Dlouhá Třebová na rok 2022 (viz příloha č. 3). Schodek rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření  

       z minulých let. 
           

Hlasování      

Pro: 13 Proti: 1 Zdržel se: 0 

                       Usnesení bylo přijato. 
 

12) Starostka seznámila zastupitele s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu obce Dlouhá Třebová  

       2022 – 2025 a vyzvala k hlasování o jeho schválení. 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu  

       obce Dlouhá Třebová 2022 – 2025 (viz příloha č. 4). 

        

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                       Usnesení bylo přijato. 
 

13) Starostka seznámila zastupitele se změnou poskytováním příspěvku na stravování pro  
         zaměstnance obce a uvolněné zastupitele a to z poskytování formou stravenek na tzv.  
         stravenkový paušál. Výše paušálu je stejná jako činila hodnota stravenky a zároveň výše  
         příspěvku zaměstnavatele. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje změnu poskytováním příspěvku  
           na stravování pro zaměstnance obce a uvolněné zastupitele a to z poskytování formou  
           stravenek na tzv. stravenkový paušál. 
 

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                    Usnesení bylo přijato. 

 

14) Starostka navrhla opětovně uzavřít se zastupitelem Bc. Františkem Mikešem dohodu o provedení    
       práce na činnost kronikáře obce ode dne od 01.01.2022 vždy na kalendářní rok s pravidelnou  
       měsíční odměnou ve výši 1.250,- Kč. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít se zastupitelem Bc. Františkem Mikešem    
           dohodu o provedení práce na činnost kronikáře obce ode dne od 01.01.2022 vždy na kalendářní 
           rok s pravidelnou měsíční odměnou ve výši 1.250,- Kč. 
 

Hlasování      

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

                    Usnesení bylo přijato. 

 

       Starostka dále navrhla uzavřít se zastupitelem p. Jiřím Valachem dohodu o provedení práce  
       na činnost domovníka bytového domu čp. 388 ode dne od 01.01.2022 vždy na kalendářní rok  
       s pravidelnou měsíční odměnou ve výši 1.400,- Kč a dále dohodu o provedení práce na zhotovení 
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       Dlouhotřebovského zpravodaje (kromě tisku) s odměnou 1.440,- Kč za jedno číslo zpravodaje a to  
       ode dne 07.12.2021 a vždy na následující kalendářní rok. 

             Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít se zastupitelem p. Jiřím Valachem  

           dohodu o provedení práce na činnost domovníka bytového domu čp. 388 ode dne 01.01.2022  

           vždy na kalendářní rok s pravidelnou měsíční odměnou ve výši 1.400,- Kč a dále dohodu  

           o provedení práce na zhotovení Dlouhotřebovského zpravodaje (kromě tisku) s odměnou  

           1.440,- Kč za jedno číslo zpravodaje a to ode dne 07.12.2021 a dále vždy na následující  

           kalendářní rok. 

Hlasování      

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

                    Usnesení bylo přijato. 
 

13)  Rozprava: 
 

  

        Starostka vyzvala zastupitele k rozpravě. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl do rozpravy žádný  
        příspěvek, proto starostka rozpravu ukončila.  
 

 14)  Návrh usnesení přednesla Mgr. Blanka Valachová. 
 

 15) Ing. Slezáková ukončila zasedání v 17:25 hod., poděkovala všem přítomným za účast a popřála    
        příjemné prožití vánočních svátků. 
  
         . 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                                     Zapsala: Jana Razýmová 
 

 

Jiří Valach ………..……………………………. 
 
 

Miroslav Lang ……………………………………….. 
 
 
 

Starostka obce: ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 07.12.2021. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Počet listů: 3              Č.j.: ObÚ-Dl.T.273/2021/ST  
Počet příloh: 5                Sp.zn.: 101.2              A10                                                
Počet listů příloh:11 
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Usnesení č. 17/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová konaného dne 06.12.2021 

 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise Mgr. Blanku Valachovou a p. Zuzanu 
Dugasovou.  

- přijato usnesení č. 17/2021/02 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Valacha a p. Miroslava Langa a 
zapisovatelkou paní Janu Razýmovou. 

- přijato usnesení č. 17/2021/03 
 

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 Obecně závazné vyhlášky obce Dlouhá Třebová č. 1/2021, o stanovení obecního systému   

   odpadového hospodářství 

10.  Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Dlouhá Třebová č. 2/2021, o místním poplatku za obecní   

  systém odpadového hospodářství 

11.  Schválení Rozpočtu obce Dlouhá Třebová na rok 2022 

12.  Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Dlouhá Třebová 2022 – 2025 

13.  Schválení přechodu na stravenkový paušál u zaměstnanců obce a uvolněných zastupitelů 

14.  Schválení uzavření dohody o provedení práce se zastupiteli obce 

15.  Rozprava 

16.  Návrh usnesení 

17.  Závěr 

-    přijato usnesení č. 17/2021/04 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti Rady obce Dlouhá Třebová 
- přijato usnesení č. 17/2021/05 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti obecního úřadu 
- přijato usnesení č. 17/2021/06 

 

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

- přijato usnesení č. 17/2021/07 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu finančního výboru (viz příloha č. 2). 
- přijato usnesení č. 17/2021/08 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dlouhá Třebová  
č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
 

- přijato usnesení č. 17/2021/09 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dlouhá Třebová  
č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

- přijato usnesení č. 17/2021/10  
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje schodkový Rozpočet obce Dlouhá Třebová na rok 2022 
(viz příloha č. 3). Schodek rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření z minulých let. 

- přijato usnesení č. 17/2021/11  
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Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Dlouhá Třebová 
2022 – 2025 (viz příloha č. 4). 

- přijato usnesení č. 17/2021/12 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje změnu poskytováním příspěvku na stravování pro 
zaměstnance obce a uvolněné zastupitele a to z poskytování formou stravenek na tzv. stravenkový 
paušál. 

- přijato usnesení č. 17/2021/13  
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavřít se zastupitelem Bc. Františkem Mikešem 
dohodu o provedení práce na činnost kronikáře obce ode dne od 01.01.2022 vždy na kalendářní rok 
s pravidelnou měsíční odměnou ve výši 1.250,- Kč. 

- přijato usnesení č. 17/2021/14/1 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavřít se zastupitelem p. Jiřím Valachem dohodu  
o provedení práce na činnost domovníka bytového domu čp. 388 ode dne od 01.01.2022 vždy  
na kalendářní rok s pravidelnou měsíční odměnou ve výši 1.400,- Kč a dále dohodu o provedení práce 
na zhotovení Dlouhotřebovského zpravodaje (kromě tisku) s odměnou 1.440,- Kč za jedno číslo 
zpravodaje a to ode dne 07.12.2021 a dále vždy na následující kalendářní rok. 

- přijato usnesení č. 17/2021/14/2 
 

 
 
 
 
 
 
 
                     

 

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


