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

 
 

Z Á P I S   č. 63/2022 
ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 24. 5. 2022 

na obecním úřadě v Dlouhé Třebové v 16:00 hod. 
 

 

 
 

Přítomni: Ing. Kateřina Slezáková, Petr Najman, Bc. František Mikeš, Mgr. Martin Lamplot 
Omluvena: Mgr. Blanka Valachová 
Účast: Přítomni  4 radních z pěti, rada je usnášeníschopná. 
 

 
 

63202201 – Zahájení provedla starostka obce Ing. Slezáková v 16:00 hod., zasedání se uskutečnilo    
za dodržení všech bezpečnostních opatření k prevenci proti šíření koronaviru. 
 

63202202 – Program zasedání Rady obce Dlouhá Třebová (program viz body uvedené níže) a kontrola 
usnesení Rady č. 62/2022. 
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje program dnešního zasedání. 

Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

63202203 – Rada obce projednala v souladu s § 23 odst. 3 a 5  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, žádost Základní školy a mateřské školy Dlouhá Třebová okres Ústí nad Orlicí o udělení 
výjimky z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole na školní rok 2022/2023 stanoveného v prováděcím 
právním předpise, kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů.                    
Návrh usnesení: Rada obce povoluje Základní škole a mateřské škole Dlouhá Třebová okres Ústí nad 
Orlicí pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole stanoveného 
v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, a to do počtu 2 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

63202204 – Starostka seznámila s návrhem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 43/2021 ze dne 
27.09.2021 uzavřené se společností HELP, silnice-železnice s. r. o., o prodloužení termínu dokončení 
stavby venkovní scény na Starém hřišti.                       
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 43/2021 ze dne 27.09.2021 
uzavřené se společností HELP, silnice-železnice s. r. o., IČO: 27497976, o prodloužení termínu 
dokončení stavby venkovní scény na Starém hřišti. 

Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

63202205 – zasedání bylo ukončeno v 16:30 hod. 
 
Zapsala: Ing. Kateřina Slezáková  
 

Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 25.05.2022  
            
 
 

          
               Ing. Kateřina Slezáková                                                          Petr Najman 
          starosta obce Dlouhá Třebová                                    místostarosta obce Dlouhá Třebová                              
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet listů: 2    Č.j.:  ObÚ-Dl.T.123/2022/ST  
Počet příloh: 0    Sp.zn.: 101.2                A/10 
 

 

 
 
 



Stránka 2 z 2 

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

 

 
U S N E S E N Í   č. 63/2022 

ze zasedání Rady obce Dlouhá Třebová dne 24. 5. 2022  
na obecním úřadě v Dlouhé Třebové 

 
 
 
 

63202202 – Rada obce schvaluje program dnešního zasedání. 
 

63202203 – Rada obce povoluje Základní škole a mateřské škole Dlouhá Třebová okres Ústí nad Orlicí 
pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole stanoveného v prováděcím 
právním předpise, kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, a to do počtu 2 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.                    
 

63202204 – Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 43/2021 ze dne 27.09.2021 
uzavřené se společností HELP, silnice-železnice s. r. o., IČO: 27497976, o prodloužení termínu 
dokončení stavby venkovní scény na Starém hřišti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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


