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

 
 

Z Á P I S   č. 62/2022 
ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 9. 5. 2022 

na obecním úřadě v Dlouhé Třebové v 17:00 hod. 
 

 

 
 

Přítomni: Ing. Kateřina Slezáková, Petr Najman, Bc. František Mikeš, Mgr. Martin Lamplot, Mgr. Blanka  
                Valachová 
Účast: Přítomno 5 radních z pěti, rada je usnášeníschopná. 
 

 
 

62202201 – Zahájení provedla starostka obce Ing. Slezáková v 16:30 hod., zasedání se uskutečnilo    
za dodržení všech bezpečnostních opatření k prevenci proti šíření koronaviru. 
 

62202202 – Program zasedání Rady obce Dlouhá Třebová (program viz body uvedené níže) a kontrola 
usnesení Rady č. 61/2022. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje program dnešního zasedání. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

62202203 – Starostka informovala o žádosti pana      o pronájem části pozemkové parcely  
č. 494/10 a části pozemkové parcely č. 494/7.                    
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemkové parcely č. 494/10 
v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře cca 40,2 m2 a části pozemkové parcely č. 494/7 v k. ú. Dlouhá Třebová 
o výměře cca 25,1 m2. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

62202204 – Starostka seznámila s žádostí o schválení místa a dne svatebního obřadu v Dlouhé 
Třebové na p. p. č. 176/1 v k. ú. Dlouhá Třebová dne 25.06.2022.                     
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje místo pro svatební obřad dne 25.06.2022 pozemkovou parcelu 
č. 176/1 v k. ú. Dlouhá Třebová. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

62202205 – Starostka informovala o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace na opravu motoru  
a celkovou opravu hasičské stříkačky PS 12 - záložní zdroj podané u Pardubického kraje.                         
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí informaci o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace  
na opravu motoru a celkovou opravu hasičské stříkačky PS 12 - záložní zdroj podané u Pardubického 
kraje. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

62202206 – Starostka seznámila se Zprávou o výsledku hospodaření za rok 2022 obce Dlouhá Třebová 
a seznámila s vyjádřením administrátora veřejné zakázky k výhradě uvedené ve zprávě, která se týká 
jeho opomenutí zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele ve stanoveném termínu. Za toto 
opomenutí není obci uložen finanční postih.                
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2022 obce Dlouhá 
Třebová a vyjádření smluvního administrátora veřejné zakázky k výhradě uvedené ve zprávě, která se 
týká jeho opomenutí zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele ve stanoveném termínu. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

62202207 – Starostka informovala o plánovaném vánočním koncertu „Rockové vánoce“ na den  
10. (případně 11.) prosince 2022 v kostele sv. Prokopa v Dlouhé Třebové. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje uspořádání vánočního koncertu „Rockové vánoce“ dne  
10. (případně 11.) prosince 2022 v kostele sv. Prokopa v Dlouhé Třebové. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

62202208 – Starostka seznámila s žádostí Základní školy a mateřské školy Dlouhá Třebová  
o schválení výjimky z nejvyššího počtu dětí pro třídy mateřské školy pro rok 2022/2023 v rozsahu 25 
dětí na třídu.                     
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí pro třídy mateřské školy Základní 
školy a mateřské školy Dlouhá Třebová pro rok 2022/2023 v rozsahu 25 dětí na třídu. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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OBEC DLOUHÁ TŘEBOVÁ 
Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová, IČO: 00580902 

 

 
62202209 – Starostka o informovala o finančním vypořádání dotací od MŠMT „ŠABLONY“ II poskytnuté 
Základní škole a mateřské škole Dlouhá Třebová na mzdu školní asistentky. Po zhodnocení průběhu 
projektu administrátorem MŠMT byla škola vyzvána k vrácení částky z důvodu nesplnění požadavku  
na vzdělání pro školní asistenty.                      
Návrh usnesení: Rada obce bere na vědomí informaci o finančním vypořádání dotací od MŠMT 
„ŠABLONY II“ poskytnuté Základní škole a mateřské škole Dlouhá Třebová na mzdu školní asistentky. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

62202210 – Stanovení termínu a schválení programu zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhá Třebová. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje termín konání zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhá Třebová  
na pondělí 23.05.2022 v 17:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Dlouhé Třebové,  
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 Účetní závěrky obce Dlouhá Třebová za rok 2021, schválení Závěrečného účtu obce Dlouhá 

Třebová za rok 2021 včetně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 

10. Volba nového člena a předsedy finančního výboru Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová 

11. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu: Dlouhá Tř., 

Na Rybníku, č. parc. 734 – knn 

12. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby: Dlouhá 

Tř., U Hřbitova, parc. 507/3 - knn 

13. Rozprava 

14. Návrh usnesení 

15. Závěr 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

62202211 – Starostka seznámila s průběhem výběrového řízení na zhotovitele projektu Úprava místní 
komunikace Na Hrázi. 
Návrh usnesení: Na základě doporučení a zápisu hodnotící komise v rámci výběrového řízení na 
zhotovitele projektu Úprava místní komunikace Na Hrázi Rada obce rozhodla o výběru zhotovitele 
stavebních prací v rámci uvedeného projektu a přidělení zakázky společnosti HELP, silnice - železnice 
s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČ: 27497976 a uzavření smlouvy se společností HELP, 
silnice - železnice s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČ: 27497976 dle podmínek Výzvy 
k podání nabídky. 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

62202212 – zasedání bylo ukončeno v 17:45 hod. 
 
Zapsala: Ing. Kateřina Slezáková 
 

Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 11.05.2022  
            
 
 

          
               Ing. Kateřina Slezáková                                                          Petr Najman 
          starosta obce Dlouhá Třebová                                    místostarosta obce Dlouhá Třebová                              
 
 
 
Počet listů: 2    Č.j.:  ObÚ-Dl.T.114/2022/ST  
Počet příloh: 0    Sp.zn.: 101.2                A/10 
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OBEC DLOUHÁ TŘEBOVÁ 
Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová, IČO: 00580902 

 

U S N E S E N Í   č. 62/2022 
ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 9. 5. 2022  

na obecním úřadě v Dlouhé Třebové 
 
 

62202202 – Rada obce schvaluje program dnešního zasedání. 
 

62202203 – Rada obce schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemkové parcely č. 494/10  
v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře cca 40,2 m2 a části pozemkové parcely č. 494/7 v k. ú. Dlouhá Třebová 
o výměře cca 25,1 m2.                    
 

62202204 – Rada obce schvaluje místo pro svatební obřad dne 25.06.2022 pozemkovou parcelu  
č. 176/1 v k. ú. Dlouhá Třebová. 
 

62202205 – Rada obce bere na vědomí informaci o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace  
na opravu motoru a celkovou opravu hasičské stříkačky PS 12 - záložní zdroj podané u Pardubického 
kraje. 
 

62202206 – Rada obce bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2022 obce Dlouhá 
Třebová a vyjádření smluvního administrátora veřejné zakázky k výhradě uvedené ve zprávě, která se 
týká jeho opomenutí zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele ve stanoveném termínu. 
 

62202207 – Rada obce schvaluje uspořádání vánočního koncertu „Rockové vánoce“ dne 10.  
(případně 11.) prosince 2022 v kostele sv. Prokopa v Dlouhé Třebové. 
 

62202208 – Rada obce schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí pro třídy mateřské školy Základní 
školy a mateřské školy Dlouhá Třebová pro rok 2022/2023 v rozsahu 25 dětí na třídu. 
 

62202209 – Rada obce bere na vědomí informaci o finančním vypořádání dotací od MŠMT „ŠABLONY 
II“ poskytnuté Základní škole a mateřské škole Dlouhá Třebová na mzdu školní asistentky. 
 

62202210 – Rada obce schvaluje termín konání zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhá Třebová   
na pondělí 23.05.2022 v 17:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Dlouhé Třebové,  
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 Účetní závěrky obce Dlouhá Třebová za rok 2021, schválení Závěrečného účtu obce Dlouhá 

Třebová za rok 2021 včetně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 

10.  Volba nového člena a předsedy finančního výboru Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová 

11.  Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu: Dlouhá Tř., 

Na Rybníku, č. parc. 734 – knn 

12.  Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby: Dlouhá 

Tř., U Hřbitova, parc. 507/3 - knn 

13.  Rozprava 

14.  Návrh usnesení 

15.  Závěr 
 

62202211 – Na základě doporučení a zápisu hodnotící komise v rámci výběrového řízení na zhotovitele 
projektu Úprava místní komunikace Na Hrázi Rada obce rozhodla o výběru zhotovitele stavebních prací 
v rámci uvedeného projektu a přidělení zakázky společnosti HELP, silnice - železnice s.r.o., Moravská 
537, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČ: 27497976 a uzavření smlouvy se společností HELP, silnice - železnice 
s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČ: 27497976 dle podmínek Výzvy k podání nabídky. 
 

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


