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Zápis č. 18/2022 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová  

konaného dne 28.02.2022 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. Pavla Částková 
 

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. Janu Renčínovou a p. Jiřího Valacha  
      a vyzvala k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise Mgr. Janu  
          Renčínovou a p. Jiřího Valacha. 
  

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
 

            Usnesení bylo přijato. 
 

3)  Ing. Slezáková navrhla určit ověřovateli zápisu Mgr. Jitku Kuběnkovou a Ing. Jiřího Slezáka a  
      zapisovatelkou paní Janu Razýmovou a vyzvala k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu Mgr. Jitku  
          Kuběnkovou a Ing. Jiřího Slezáka 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 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti 

10.  Rozprava 

11.  Návrh usnesení 

12.  Závěr 
 

    Hlasování        

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

            Usnesení bylo přijato. 
 

 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: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

    Usnesení bylo přijato. 
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6)  Ing. Slezáková a p. Petr Najman informovali o činnosti obecního úřadu (informace o havárii 
tepelného čerpadla pro vytápění školy, tělocvičny, školky, obecního úřadu a kostela a o řešení 
opravy, probíhá rekonstrukce dalšího nájemního bytu v čp. 232, byla zahájena stavba venkovní 
scény na starém hřišti, do dřevěných vitráží ve věži kostela byla vyrobena a umístěna ochranná síta 
proti ptactvu a netopýrů z důvodu ochrany majetku kostela, na školní zahradě probíhá oprava 
dřevěných prolézaček, obec věnovala finanční dar domovu důchodců v Ústí nad Orlicí a v České 
Třebové a Centru sociální péče v Ústí nad Orlicí na podporu jejich činnosti, proveden roční servis 
sekačky spider před zahájením travní sezóny, během zimního úklidu došlo k poruše rozmetač štěrku  
u vozidla Multicar, proběhla nutná oprava, obec nyní vyrábí dvě nové lavičky a opravuje stávající, 
probíhají ozdravné řezy stromů a keřů v celé obci – byla již několikrát také využita vysokozdvižná 
plošina na objednávku občanů nejen naší obce, v ZŠ proběhla školní inspekce, zápis není dosud 
k dispozici, obec požádala o vyjádření k častým uzavírkám Pošty Partner v Dlouhé Třebové a jejím 
řešení, řeší se nyní aktualizace pojistných cen a pojištění majetku obce). 

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

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo přijato. 

 

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

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                    Usnesení bylo přijato. 

 

9)  Starostka seznámila zastupitele s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
a dohodu o umístění stavby - na akci: Dlouhá Třebová, č. parc. 803 – knn, nn. 

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí  
      smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022836/SOBS VB/01  
      na stavbu: Dlouhá Třebová, č. parc. 803 – knn, nn se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO:  
      24729035, a ukládá starostce smlouvu podepsat. 
 

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                    Usnesení bylo přijato. 

 

10)   Starostka vyzvala zastupitele k rozpravě. 
 

  1. Ing. Vodička upozornil na dodatek ke smlouvě o dílo o zajištění podání dvou žádostí o dotaci  
           – na stavbu chodníku a na podchodu pod sil. I/14 u Státního fondu dopravní infrastruktury, který  
           byl schválen na posledním zasedání Rady obce, a současně na navýšení ceny připravované  
           stavby chodníku. Zároveň zastupitelům sdělil, že je přesvědčen o příliš vysoké ceně chodníku  
           a nesouhlasí s postupem obce za těchto podmínek stavbu provést, stejně jako o nevhodném  
           řešení podchodu pod silnicí I/14 a navazujícím chodníku, vysvětlil pro to své důvody. Starostka  
           vysvětlila, že stavba chodníku byla řádně zastupitelstvem projednána, vybrána a schválena, již  
           proběhlo řádné výběrové řízení na provedení stavby a informovala, že příprava stavby chodníku  
           se již dokončuje, je vydáno i stavební povolení a v této chvíli by při zastavení akce obec  
           již o přiznanou dotaci mohla přijít. Vzhledem k neustále se navyšujícím cenám stavebních  
           materiálů, pracovní síly i momentální situaci v ČR i Evropě má obavu, že získání dotací bude  
           v příštích letech nejisté stejně jako uskutečnění stavby chodníku a podchodu, který je v obci  
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           z důvodu bezpečného překonávání silnice I/14 potřeba. Ostatní zastupitelé neměli k současné  
           přípravě stavby ani k navýšení ceny námitek. 

Na základě výše uvedeného zastupitel Ing. Roman Vodička prohlásil, že tímto rezignuje na funkci 
předsedy a zároveň člena finančního výboru. Zastupitelé tímto jeho rozhodnutí vzali na vědomí. 
Ing. Vodička ještě upozornil na dle jeho úsudku nevhodné zábradlí uvedené v projektu stavby. 
Starostka odpověděla, že bude prověřeno. 

 

  2. Starostka informovala o možnosti směn pozemkových parcel v části obce „na pustině“, kdy by  
           po uvedené směně bylo možné poté vybudovat na obecním pozemku příjezdovou komunikaci  
           v této části obce. Dále vyzvala zastupitele, pokud k přípravě jednání o směně pozemků mají  
           námitek. 
 

  3. Starostka informovala o probíhající humanitární sbírce na pomoc Ukrajině v obci Dlouhá Třebová  
           ve spolupráci s Pardubickým krajem a dále o humanitární pomoci související s ubytováním  
           válečných uprchlíků z Ukrajiny, kdy obec informovala krizový štáb Pardubického kraje, že obec  
           může ubytovat až 2 rodiny v obecním bytě v budově obecního úřadu určeném pro krizové  
           situace a dále lze dočasně v případě nouze využít prostory víceúčelového sálu, kde dle  
           evakuačního plánu lze ubytovat až 50 osob včetně zajištění stravy ze školní jídelny. Zároveň  
           uvedla, že obec nebude pořádat finanční sbírku, neboť transparentních účtů, které zakládají  
           neziskové organizace a kam mohou lidé na pomoc přispět, je již dost.  
      Zároveň Mgr. Jitka Kuběnková nabídla pomoc kulturní komise při organizaci humanitární sbírky. 
          Dále starostka informovala o záměru nakoupit léky a zdravotnický materiál pro účely humanitární    
           pomoci v hodnotě 3.000,- Kč z rozpočtu obce a požádala zastupitele o schválení. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje pořízení léků a zdravotnického  
           materiálu pro účely humanitární pomoci v hodnotě 3.000,- Kč z rozpočtu obce. 
 

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

       Usnesení bylo přijato. 
 

  4. Zastupitel p. Mikeš informoval přítomné o konání finanční sbírky Charity České republiky  
           na podporu Ukrajiny, která se bude konat v neděli 6. 3. 2022 při ranní bohoslužbě v kostele  
           sv. Prokopa v Dlouhé Třebové od 8:00 do 9:00 hod. 
 
      5. Mgr. Renčínová se dotázala k plánu pořádání letních kin během letních prázdnin, starostka  
          zodpověděla. 
  
11)  Návrh usnesení přednesla Mgr. Jana Renčínová 
 

12) Ing. Slezáková ukončila zasedání v 18:05 hod., poděkovala všem přítomným za účast. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                                     Zapsala: Jana Razýmová 
 

 

Mgr. Jitka Kuběnková  
 
 

Ing. Jiří Slezák  
 
 

 

Starostka obce 
 
 
Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 01.03.2022. 

 
 

 
 

Počet listů:  3             Č.j.: ObÚ-Dl.T.51/2022ST  
Počet příloh: 4                Sp.zn.: 101.2              A10                                                
Počet listů příloh: 6 
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Usnesení č. 18/2022 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová konaného dne 28.02.2022 

 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise Mgr. Janu Renčínovou a p. Jiřího 
Valacha.  

- přijato usnesení č. 18/2022/02 
 

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

- přijato usnesení č. 18/2022/03 
 

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 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti 

10.  Rozprava 

11.  Návrh usnesení 

12.  Závěr 

-    přijato usnesení č. 18/2022/04 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti Rady obce Dlouhá Třebová. 
- přijato usnesení č. 18/2022/05 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti obecního úřadu. 
- přijato usnesení č. 18/2022/06 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu kontrolního výboru (viz příloha č. 2). 
- přijato usnesení č. 18/2022/07 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu finančního výboru (viz příloha č. 3). 
- přijato usnesení č. 18/2022/08 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022836/SOBS VB/01 na stavbu: Dlouhá 
Třebová, č. parc. 803 – knn, nn se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, a ukládá starostce 
smlouvu podepsat. 

- přijato usnesení č. 18/2022/09 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí rezignaci Ing. Romana Vodičky na funkci předsedy 
a zároveň člena finančního výboru Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová. 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje pořízení léků a zdravotnického materiálu pro účely 
humanitární pomoci v hodnotě 3.000,- Kč z rozpočtu obce 

- přijato usnesení č. 18/2022/10/3 
 
 
 
 
                     

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

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


