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

 
 

Z Á P I S   č. 58/2022 
ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 15. 02. 2022 

na obecním úřadě v Dlouhé Třebové ve 16:00 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. 
 

 
 
 

 

58202201 – Zahájení provedla starostka obce Ing. Slezáková v 16:00 hod., zasedání se uskutečnilo    
za dodržení všech bezpečnostních opatření k prevenci proti šíření koronaviru. 
 

58202202 – Program zasedání Rady obce Dlouhá Třebová (program viz body uvedené níže) a kontrola 
usnesení Rady č. 57/2022. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje program dnešního zasedání. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

58202203 – Starostka informovala o žádosti organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí  
o finanční spoluúčast na provozu pečovatelské služby pro rok 2022 a navrhla částku 3.000,- Kč.                        
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro organizaci Centrum sociální 
péče města Ústí nad Orlicí, IČO: 70857156, na provoz pečovatelské služby. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

58202204 – Starostka informovala o žádosti organizace Sociální služby Česká Třebová Domov pro 
seniory o finanční příspěvek na podporu činnosti Domova pro seniory a navrhla částku 1.000,- Kč.                    
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro organizaci Sociální služby 
Česká Třebová Domov pro seniory, IČO: 70933341, na podporu činnosti Domova pro seniory. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

58202205 – Starostka informovala o žádosti organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí o poskytnutí 
finančního příspěvku z rozpočtu obce a navrhla částku 5.000,- Kč.                        
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro organizaci Domov důchodců 
Ústí nad Orlicí, IČO: 70857130, na poskytování sociálních služeb.  

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

58202206 – Starostka seznámila s Dodatkem k Dohodě o odborné pomoci na rok 2022 mezi obcí  
a Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí a zároveň navrhla částku 20.000,- Kč na nákup literatury. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje Dodatek k Dohodě o odborné pomoci na rok 2022 mezi obcí  
a Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí včetně poskytnutí finančních prostředků ve výši 20.000,- Kč  
na nákup literatury. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

58202207 – Starostka seznámila s možností účasti obce na tradiční dobrovolné akci „Ukliďme Česko 
2022“ a navrhla zapojit se opětovně do této celostátní akce.  
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje účast obce Dlouhá Třebová na tradiční dobrovolné akci „Ukliďme 
Česko 2022“. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 
58202208 – Starostka seznámila s žádostí o schválení místa pro svatební obřad dne 13.08.2022  
na p. p. č. 176/1 v k. ú. Dlouhá Třebová.                        . 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje místo pro svatební obřad dne 13.08.2022 na p. p. č. 176/1  
v k. ú. Dlouhá Třebová, adresa: Na Rybníku 75, Dlouhá Třebová. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

58202209 – Místostarosta informoval o havarijním stavu střešní krytiny na budově obecního úřadu  
a plánované opravě. Zároveň předložil tři cenové nabídky na opravu střechy.                        
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje na základě předložených tří nabídek provedení opravy střechy 
firmou OPRAVTO s. r. o., IČO: 28813481.  

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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58202210 – Starostka seznámila s žádostí o pronájem části p. p. č. 1484/6 v k. ú. Dlouhá Třebová  
o výměře 1 m2 pro umístění vývěsní skříňky Farním sborem Českobratrské církve evangelické v České 
Třebové.  
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje záměr pronájmu části p. p. č. 1484/6 v k. ú. Dlouhá Třebová  
o výměře 1 m2. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

58202211 – Místostarosta informoval o nabídce na zhotovení 360 st. letecké fotografie a fotomapy  
a zároveň navrhuje z důvodu finančních úspor tuto nabídku nevyužít. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje nevyužít nabídku na zhotovení 360 st. letecké fotografie  
a fotomapy. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

58202212 – Starostka navrhla termín 03.09.2022 pro uspořádání venkovní akce Setkání seniorů obce 
Dlouhá Třebová v areálu Staré hřiště a zároveň navrhla předběžný program akce.  
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje termín 03.09.2022 pro uspořádání venkovní akce Setkání 
seniorů obce Dlouhá Třebová v areálu Staré hřiště a zároveň předběžný program akce. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

58202213 – Starostka navrhla pořádání letních kin v areálu Staré hřiště a to v termínech 01.07.2022 a 
03.09.2022, přičemž by v obou termínech byl promítán vždy jeden film pro děti a jeden pro dospělé. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje pořádání letních kin v areálu Staré hřiště a to v termínech 
01.07.2022 a 03.09.2022, přičemž by v obou termínech byl promítán vždy jeden film pro děti a jeden 
pro dospělé. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

58202214 – Místostarosta informoval o získání veškeré potřebné dokumentace a povolení ke stavbě 
„Přeložka komunikace Na Hrázi“ a o možnosti zahájení příprav k výběrovému řízení na dodavatele 
stavby. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje zahájení přípravy k výběrovému řízení na dodavatele stavby 
„Přeložka komunikace Na Hrázi“.  

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

58202215 – Starostka informovala o zájmu rodičů dětí Dlouhé Třebové o opětovné konání 
příměstského tábora pro děti v době letních prázdnin pořádaný obcí Dlouhá Třebová. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje uskutečnění dvou příměstských táborů pro děti v době letních 
prázdnin. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

58202216 – Místostarosta informoval o havárii ponorného a okruhových čerpadel zajišťujících vytápění 
ZŠ, MŠ, školní kuchyně, tělocvičny a budovy obecního úřadu. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje zakoupení nového rezervního ponorného čerpadla v ceně 
69.840,- Kč. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

58202217 – Starostka informovala o získání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru na stavební úpravy a přístavbu šaten u hřiště (u víceúčelového hřiště) 
a možném podání žádosti o dotaci. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci na stavební úpravy a přístavbu šaten  
u hřiště (u víceúčelového hřiště). 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

58202218 – Starostka seznámila s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.08.2020 o podání dvou 
žádostí o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury, uzavřený se spol. M & T s. r. o., IČO: 27894452. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.08.2020 o podání 
dvou žádostí o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury, uzavřený se spol. M & T s. r. o., IČO: 
27894452.  

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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58202219 – Stanovení termínu a schválení programu zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhá Třebová. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje termín konání zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhá Třebová  
na pondělí 28.02.2022 v 17:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Dlouhé Třebové,  
za dodržení všech bezpečnostních opatření k prevenci proti šíření koronaviru, s programem 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 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti  

10. Rozprava 

11. Návrh usnesení 

12. Závěr 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

58202220 – Rada obce projednala návrhy hodnotící komise uvedené v Protokolu o jednání hodnotící 
komise ze dne 15.02.2022 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce na akci „Dlouhá Třebová – 
chodník podél I/14“. 
 

Návrh usnesení 58202220/1: Rada obce rozhoduje v souladu s doporučením hodnotící komise  
o výběru dodavatele – RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno, IČO: 27703568 (celková 
nabídková cena 28 293 601,13 Kč vč. DPH), jehož nabídka vyhověla podmínkám účasti v zadávacím 
řízení (bylo kladně posouzeno splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a bylo kladně posouzeno 
splnění požadavků zadavatele pro zpracování nabídky), v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné 
zakázce na akci „Dlouhá Třebová – chodník podél I/14“. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

Návrh usnesení 58202220/2: Rada obce pověřuje starostku obce Ing. Kateřinu Slezákovou podpisem 
„Rozhodnutí o výběru dodavatele“ k podlimitní veřejné zakázce na akci „Dlouhá Třebová – chodník 
podél I/14“. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

Návrh usnesení 58202220/3: Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Dlouhá Třebová  
a společností RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno, IČO: 27703568 (celková nabídková 
cena 28 293 601,13 Kč vč. DPH). 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

Návrh usnesení 58202220/4: Rada obce pověřuje starostku obce Ing. Kateřinu Slezákovou podpisem 
smlouvy o dílo mezi Obcí Dlouhá Třebová a společností RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 1454/12, 616 00 
Brno, IČO: 27703568 (celková nabídková cena 28 293 601,13 Kč vč. DPH) po marném uplynutí lhůty 
pro podání námitek proti Rozhodnutí o výběru. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

58202221 – zasedání bylo ukončeno v 18:30 hod. 
 
Zapsala: Ing. Kateřina Slezáková  
 

Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 16.02.2022  
            
 
 

 
               Ing. Kateřina Slezáková                                                          Petr Najman 
          starosta obce Dlouhá Třebová                                    místostarosta obce Dlouhá Třebová                              
 
 
Počet listů: 3    Č.j.:  ObÚ-Dl.T.35/2022/ST  
Počet příloh: 0    Sp.zn.: 101.2                A/10 
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U S N E S E N Í   č. 58/2022 

ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 15. 02. 2022  
na obecním úřadě v Dlouhé Třebové 

 
 
 

 
 

58202202 – Rada obce schvaluje program dnešního zasedání. 
 

58202203 – Rada obce schvaluje finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro organizaci Centrum sociální péče 
města Ústí nad Orlicí, IČO: 70857156, na provoz pečovatelské služby.                        
 

58202204 – Rada obce schvaluje finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro organizaci Sociální služby Česká 
Třebová Domov pro seniory, IČO: 70933341, na podporu činnosti Domova pro seniory. 
 
58202205 – Rada obce schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro organizaci Domov důchodců Ústí 
nad Orlicí, IČO: 70857130, na poskytování sociálních služeb. 
 
58202206 – Rada obce schvaluje Dodatek k Dohodě o odborné pomoci na rok 2022 mezi obcí  
a Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí včetně poskytnutí finančních prostředků ve výši 20.000,- Kč  
na nákup literatury. 
 
58202207 – Rada obce schvaluje účast obce Dlouhá Třebová na tradiční dobrovolné akci „Ukliďme 
Česko 2022“.  
 
58202208 – Rada obce schvaluje místo pro svatební obřad dne 13.08.2022 na p. p. č. 176/1 v k. ú. 
Dlouhá Třebová, adresa: Na Rybníku 75, Dlouhá Třebová. 
 
58202209 – Rada obce schvaluje na základě předložených tří nabídek provedení opravy střechy firmou 
OPRAVTO s. r. o., IČO: 28813481. 
 
58202210 – Rada obce schvaluje záměr pronájmu části p. p. č. 1484/6 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 
1 m2. 
 
58202211 – Rada obce schvaluje nevyužít nabídku na zhotovení 360 st. letecké fotografie a fotomapy. 
 
58202212 – Rada obce schvaluje termín 03.09.2022 pro uspořádání venkovní akce Setkání seniorů 
obce Dlouhá Třebová v areálu Staré hřiště a zároveň předběžný program akce. 
 
58202213 – Rada obce schvaluje pořádání letních kin v areálu Staré hřiště a to v termínech 01.07.2022 
a 03.09.2022, přičemž by v obou termínech byl promítán vždy jeden film pro děti a jeden pro dospělé. 
 
58202214 – Rada obce schvaluje zahájení přípravy k výběrovému řízení na dodavatele stavby 
„Přeložka komunikace Na Hrázi“. 
 
58202215 – Rada obce schvaluje uskutečnění dvou příměstských táborů pro děti v době letních 
prázdnin. 
 
58202216 – Rada obce schvaluje zakoupení nového rezervního ponorného čerpadla v ceně  
69.840,- Kč. 
 
58202217 – Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci na stavební úpravy a přístavbu šaten  
u hřiště (u víceúčelového hřiště). 
 
58202218 – Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.08.2020 o podání dvou 
žádostí o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury, uzavřený se spol. M & T s. r. o., IČO: 27894452. 
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58202219 – Rada obce schvaluje termín konání zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhá Třebová   
na pondělí 28.02.2022 v 17:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Dlouhé Třebové,  
za dodržení všech bezpečnostních opatření k prevenci proti šíření koronaviru, s programem 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 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti  

10. Rozprava 

11. Návrh usnesení 

12. Závěr 

 
58202220: Rada obce projednala návrhy hodnotící komise uvedené v Protokolu o jednání hodnotící 
komise ze dne 15.02.2022 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce na akci „Dlouhá Třebová  
– chodník podél I/14“. 
 

58202220/1 - Rada obce rozhoduje v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru dodavatele 
– RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno, IČO: 27703568 (celková nabídková cena 28 
293 601,13 Kč vč. DPH), jehož nabídka vyhověla podmínkám účasti v zadávacím řízení (bylo kladně 
posouzeno splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a bylo kladně posouzeno splnění požadavků 
zadavatele pro zpracování nabídky), v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na akci 
„Dlouhá Třebová – chodník podél I/14“. 

 

58202220/2 - Rada obce pověřuje starostku obce Ing. Kateřinu Slezákovou podpisem „Rozhodnutí  
o výběru dodavatele“ k podlimitní veřejné zakázce na akci „Dlouhá Třebová – chodník podél I/14“. 

 

58202220/3 - Rada obce schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Dlouhá Třebová a společností 
RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno, IČO: 27703568 (celková nabídková cena  
28 293 601,13 Kč vč. DPH). 

 

58202220/4 - Rada obce pověřuje starostku obce Ing. Kateřinu Slezákovou podpisem smlouvy  
o dílo mezi Obcí Dlouhá Třebová a společností RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno, 
IČO: 27703568 (celková nabídková cena 28 293 601,13 Kč vč. DPH) po marném uplynutí lhůty pro 
podání námitek proti Rozhodnutí o výběru. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


