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Zápis č. 19/2022 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová  

konaného dne 23.05.2022 od 17.00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu v Dlouhé Třebové, Ústecká 235 

 

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová dle prezenční listiny  
Omluveni: Mgr. Jitka Kuběnková, Mgr. Blanka Valachová 
 

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 13 členů 
zastupitelstva (z celkem 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

 2) Ing. Slezáková navrhla zvolit do návrhové komise pana Jiřího Valacha a Mgr. Pavlu Částkovou 
      a vyzvala k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise pana Jiřího    
          Valacha a Mgr. Pavlu Částkovou. 
  

Hlasování      

Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
 

            Usnesení bylo přijato. 
 

 3)  Ing. Slezáková navrhla určit ověřovateli zápisu Bc. Františka Mikeše a Mgr. Martina Lamplota  
       a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou a vyzvala k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu Bc. Františka  
          Mikeše a Mgr. Martina Lamplota a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou.   

Hlasování      

Pro: 11 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  
       informovala zastupitele o žádosti spol. K energo o schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene –  
       služebnosti pro akci: Dlouhá Třebová, parc. 954_2 – knn a navrhla schválení smlouvy zařadit  
       do programu. Následně vyzvala k hlasování o schválení upraveného 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 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. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu: Dlouhá Třebová, Na Hrázi, par.  

  954_2 - knn  

14.  Rozprava 

15.  Návrh usnesení 

16.  Závěr 
 

    Hlasování        

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

            Usnesení bylo přijato. 
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 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: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

    Usnesení bylo přijato. 
 

 6)  Ing. Slezáková a p. Petr Najman informovali o činnosti obecního úřadu (obec uspořádala 
humanitární sbírku na pomoc Ukrajině, pomoc byla předána do centrálního humanitárního skladu 
Pardubického kraje; 30.03. – 01.04.2022 proběhla akce „Ukliďme Dlouhou Třebovou“; obec 
uspořádala velikonoční hru pro malé i velké; byly instalovány dvě nové lavičky na veřejných 
prostranstvích; obec pomohla s přípravou akce „Pálení čarodějnic“ pořádané Spolkem při MŠ a ZŠ 
Dlouhá Třebová; obec vybudovala v ulici Na Hrázi několik nových výhyben za účelem zlepšení 
dopravní situace a především bezpečnosti; obec vylepšila sběrné místo tříděného odpadu  
u prodejny Konzum o nový velkoobjemový kontejner na plasty a celkově je prostor lépe uspořádán; 
obec uzavřela s Pardubickým krajem rámcovou smlouvu na kompenzaci nákladů spojených 
s poskytováním ubytování válečným uprchlíkům; pokračuje výstavba venkovní scény na Starém 
hřišti, započala výstavba chodníku podél silnice I/14 včetně rekonstrukce veřejného osvětlení; 
07.05.2022 proběhlo na obecním úřadě vítání nových občánků – 6 dětí; probíhá sečení trávy  
a do konce měsíce března probíhalo také prořezávání stromů a keřů, obec opětovně požádala 
Policii ČR o zajištění zvýšeného dohledu nad dodržováním povolené rychlosti a hmotnosti 
nákladních vozidel v části obce Na Rybníku)  

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti  
           obecního úřadu. 
 

Hlasování        

Pro: 13 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: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo přijato. 

 

 8)  Z důvodu rezignace člena a zároveň předsedy finančního výboru se zpráva finančního výboru  
       odkládá na příští zasedání zastupitelstva. Zároveň starostka informovala o stavu příjmů a výdajů  
       obce za období od minulého zasedání. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová odkládá zprávu finančního výboru na příští  
           zasedání zastupitelstva a zároveň bere na vědomí informaci o stavu příjmů a výdajů obce  
           za období od minulého zasedání zastupitelstva. 
 

Hlasování      

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                    Usnesení bylo přijato. 

 

 9) Starostka seznámila zastupitele s účetní závěrkou obce Dlouhá Třebová za rok 2021 sestavenou   
      ke dni 31.12.2021 (seznámení s podklady závěrky bylo možné v elektronické podobě na webových 
      stránkách obce a dále v písemné podobě na obecním úřadě v Dlouhé Třebové), Závěrečným účtem  
      obce za rok 2021 včetně výsledku přezkoumání hospodaření, kdy byl zjištěn nedostatek  
      – nezveřejnění smlouvy na portále zadavatele externím administrátorem veřejné zakázky. Starostka  
      informovala o provedeném opatření k nápravě – smlouva byla zveřejněna ihned po zjištění  
      nedostatku a obec bude dále postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.  
      Poté starostka vyzvala k hlasováním o schválení uvedené účetní závěrky obce Dlouhá  
      Třebová za rok 2021. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Účetní závěrku obce Dlouhá  
           Třebová za rok 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021 s výhradou. 
 

Hlasování      

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo přijato. 
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       Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle § 12 vyhlášky 
       č.220/2013:  
 

             Jméno a příjmení (zastupitele), volba hlasování, odůvodnění hlasování 
  

 Ing. Kateřina Slezáková pro schválení, s výhradou 

 Petr Najman pro schválení, s výhradou 

 Bc. František Mikeš pro schválení, s výhradou 

 Mgr. Martin Lamplot pro schválení, s výhradou 

 Zuzana Dugasová pro schválení, s výhradou 

 Lang Miroslav pro schválení, s výhradou 

 Ing. Roman Vodička pro schválení, s výhradou 

 Mgr. Jana Renčínová pro schválení, s výhradou 

 Mgr. Lukáš Razým pro schválení, s výhradou 

 Ing. Jiří Slezák pro schválení, s výhradou 

 Mgr. Pavla Částková pro schválení, s výhradou 

 Stanislav Lásko pro schválení, s výhradou 

 Jiří Valach pro schválení, s výhradou 
 

        Dále starostka seznámila se Závěrečným účtem obce Dlouhá Třebová za rok 2021 včetně 
        výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 (seznámení s podklady bylo možné  
        v elektronické podobě na webových stránkách obce a dále v písemné podobě na obecním úřadě  
        v Dlouhé Třebové) a vyzvala k hlasování o schválení Závěrečného účtu obce Dlouhá Třebová      
        za rok 2021 s výhradou a převedení výsledku hospodaření za r. 2021 ve výši 7.471.501,80 Kč. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Závěrečný účet obce Dlouhá  
           Třebová za rok 2021 s výhradou včetně výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021  
           a schvaluje převedení výsledku hospodaření za r. 2021 ve výši 7.471.501,80 Kč. 
 

Hlasování      

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

           Usnesení bylo přijato. 
 

10)  Starostka navrhla zvolit na uvolněnou funkci člena a zároveň předsedy finančního výboru obce pana  
   Jiřího Valacha a to od 01.06.2022. 

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí na uvolněnou funkci člena a zároveň  
           předsedy finančního výboru pana Jiřího Valacha od 01.06.2022. 
 

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 

11) Starostka seznámila zastupitele se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
  a dohodou o umístění stavby č. IV-12_2023268/SOBS VB/03 na p. p. č. 1045/75 v k. ú. Dlouhá    
  Třebová pro stavbu: Dlouhá Tř., Na Rybníku, č. parc. 734 – knn, se spol. ČEZ Distribuce, a. s. 

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí  
           smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12_2023268/SOBS VB/03  
           na p. p. č. 1045/75 v k. ú. Dlouhá Třebová pro stavbu: Dlouhá Tř., Na Rybníku, č. parc.  
           734 – knn, se společností ČEZ Distribuce, a. s. a ukládá starostce uvedenou smlouvu podepsat. 
 

Hlasování      

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

12) Starostka seznámila zastupitele se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
  a dohodu o umístění na stavby č. IV-12-2023081/VB/1a, Dlouhá Tř., U Hřbitova, parc. 507/3 - knn  
  a dále s Dohodou o umístění stavby č. IV-12-2023081/PS/3a Dlouhá Tř., U Hřbitova,  
  parc. 507/3 – knn 

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí  
           smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2023081/VB/1a,  
           Dlouhá Tř., U Hřbitova, parc. 507/3 - knn a dále Dohodu o umístění stavby  
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           č. IV-12-2023081/PS/3a Dlouhá Tř., U Hřbitova, parc. 507/3 – knn, se společností ČEZ  
           Distribuce, a. s. a ukládá starostce uvedenou smlouvu podepsat. 
 

Hlasování      

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

13) Starostka seznámila zastupitele se Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti č.  
  IV-12-2021797/VB/2 Dlouhá Třebová, Na Hrázi, par. 954_2 – knn, se společností ČEZ Distribuce,  
  a. s., vztahující se k p. p. č. 1593/1 v k. ú. Dlouhá Třebová. 

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení  
           věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2021797/VB/2 Dlouhá Třebová, Na Hrázi, par. 954_2 –  
           knn, se společností ČEZ Distribuce, a. s., vztahující se k p. p. č. 1593/1 v k. ú. Dlouhá Třebová,  
           a ukládá starostce uvedenou smlouvu podepsat. 
 

Hlasování      

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

14)   Starostka vyzvala zastupitele k rozpravě: 
 

  1. Místostarosta informoval o výkopových pracích při výstavbě chodníku podél silnice I/14  
         a pokládce kabeláže pro veřejné osvětlení. Navrhnul, že by bylo vhodné zároveň položit v místě  
         výkopů také chráničku pro případ možného vedení kabelů, aby již nebylo v budoucnu nutné  
         výkopových prací. Vyzval zastupitele k diskuzi. Proti nákupu a položení chráničky kabeláže  
         pro případné budoucí využití neměl nikdo ze zastupitelů námitek. 

 

  2. Mgr. Renčínová se dotázala, jak dlouho nebude svítit osvětlení podél sil. I/14. Místostarosta  
            odpověděl, že po dobu výstavby chodníku a veřejného osvětlení, případně bude řešeno  
            provizorně např. pomocí solárního světla. 
 

  3. Mgr. Částková upozornila na „zarostlé“ lampy umístěné na soukromém pozemku v části obce  
            Na Hrázi, kterým pak porosty brání v osvětlení veřejné komunikace.   
 

  4. Mgr. Částková upozornila na nepřiměřenou rychlost a bezohlednost řidičů projíždějících  
            po místní komunikací ul. Na Hrázi a dotázala se na možnost umístění zpomalovacích retardérů  
            a umístění dopravní značky OBEC na příjezdovou cestu od železničního koridoru. Starostka  
            odpověděla, že bude projednáno v dohledné době na setkání občanů z této části obce.  
 

       5.  Ing. Vodička sdělil, že dle jeho zaměření by bylo technicky možné vést podchod pod silnicí I/14  
            a to pod silnicí v místě současného přechodu pro chodce. Dále uvedl informace o ceně nové  
            cyklostezky mezi Českou Třebovou a Rybníkem pro srovnání s cenou současné výstavby  
            chodníku podél silnice  I/14 a připravované stavby podchodu pod silnicí I/14.  
 

15)  Návrh usnesení přednesl pan Jiří Valach. 
 

16)  Ing. Slezáková ukončila zasedání v 17:55 hod., poděkovala všem přítomným za účast. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                                     Zapsala: Jana Razýmová 
 

 

Bc. František Mikeš  
 
 

Mgr. Martin Lamplot 
 
 
 

Starostka obce 
 
 
Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 24.05.2022. 

 
 
 

Počet listů:  3             Č.j.: ObÚ-Dl.T.116/2022ST  
Počet příloh: 3                Sp.zn.: 101.2              A10                                                
Počet listů příloh: 6 
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Usnesení č. 19/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová konaného dne 23.05.2022 
 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise pana Jiřího Valacha a Mgr. Pavlu 
Částkovou 

- přijato usnesení č. 19/2022/02 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu Bc. Františka Mikeše a Mgr. Martina 
Lamplota a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou. 

- přijato usnesení č. 19/2022/03 
 

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 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. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu: Dlouhá Třebová, Na Hrázi, par. 

        954_2 - knn 

  14. Rozprava 

  15. Návrh usnesení 

  16. Závěr 

-    přijato usnesení č. 19/2022/04 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti Rady obce Dlouhá Třebová. 
- přijato usnesení č. 19/2022/05 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti obecního úřadu. 
- přijato usnesení č. 19/2022/06 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu kontrolního výboru (viz příloha č. 2). 
- přijato usnesení č. 19/2022/07 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová odkládá zprávu finančního výboru na příští zasedání zastupitelstva. 
- přijato usnesení č. 18/2022/08 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Účetní závěrku obce Dlouhá Třebová za rok 2021 
sestavenou ke dni 31.12.2021. 
 

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle § 12 vyhlášky č.220/2013:  
 

Jméno a příjmení (zastupitele), volba hlasování, odůvodnění hlasování 
  

 Ing. Kateřina Slezáková pro schválení, s výhradou 

 Petr Najman pro schválení, s výhradou 

 Bc. František Mikeš pro schválení, s výhradou 

 Mgr. Martin Lamplot pro schválení, s výhradou 
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 Zuzana Dugasová pro schválení, s výhradou 

 Lang Miroslav pro schválení, s výhradou 

 Ing. Roman Vodička pro schválení, s výhradou 

 Mgr. Jana Renčínová pro schválení, s výhradou 

 Mgr. Lukáš Razým pro schválení, s výhradou 

 Ing. Jiří Slezák pro schválení, s výhradou 

 Mgr. Pavla Částková pro schválení, s výhradou 

 Stanislav Lásko pro schválení, s výhradou 

 Jiří Valach pro schválení, s výhradou 
 

      -    přijato usnesení č. 19/2022/09/01 
 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Závěrečný účet obce Dlouhá Třebová za rok 2021  
s výhradou včetně výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 a schvaluje převedení výsledku 
hospodaření za r. 2021 ve výši 7.471.501,80 Kč 

- přijato usnesení č. 19/2022/09/02 
 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí na uvolněnou funkci člena a zároveň předsedy finančního 
výboru pana Jiřího Valacha od 01.06.2022. 

- přijato usnesení č. 19/2022/10 
 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12_2023268/SOBS VB/03 na p. p. č. 1045/75 v k. ú. Dlouhá 
Třebová pro stavbu: Dlouhá Tř., Na Rybníku, č. parc. 734 – knn, se společností ČEZ Distribuce, a. s.  
a ukládá starostce uvedenou smlouvu podepsat. 

- přijato usnesení č. 19/2022/11 
 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2023081/VB/1a, Dlouhá Tř., U Hřbitova, parc. 507/3 - knn 
a dále Dohodu o umístění stavby č. IV-12-2023081/PS/3a Dlouhá Tř., U Hřbitova, parc. 507/3 – knn, se 
společností ČEZ Distribuce, a. s. a ukládá starostce uvedenou smlouvu podepsat. 

- přijato usnesení č. 19/2022/12 
 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 
- služebnosti č. IV-12-2021797/VB/2 Dlouhá Třebová, Na Hrázi, par. 954_2 – knn, se společností ČEZ 
Distribuce, a. s., vztahující se k p. p. č. 1593/1 v k. ú. Dlouhá Třebová, a ukládá starostce uvedenou 
smlouvu podepsat. 

- přijato usnesení č. 19/2022/13 
 
 
 
 
 
                     

 

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


