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Zápis č. 20/2022 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová  

konaného dne 15.08.2022 od 17.00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu v Dlouhé Třebové, Ústecká 235 

 

Přítomni: 12 členů Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová dle prezenční listiny  
Omluveni: Mgr. Jitka Kuběnková, Jiří Valach, 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 12 členů 
zastupitelstva (z celkem 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

 2) Ing. Slezáková navrhla zvolit do návrhové komise pana Stanislava Láska a Mgr. Martina Lamplota 
      a vyzvala k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise  
          pana Stanislava Láska a Mgr. Martina Lamplota 
  

Hlasování      

Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
 

            Usnesení bylo přijato. 
 

 3)  Ing. Slezáková navrhla určit ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Slezáka a paní Zuzanu Dugasovou  
       a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou a vyzvala k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího  
          Slezáka a paní Zuzanu Dugasovou a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou.   

Hlasování      

Pro: 10 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, že u bodu č. 12 bude změna, kdy se bude jednat o prodeji pouze části  
       parcely a bude vyhotoven nejdříve geometrický plán a navrhla tento bod nyní z programu vyřadit.  
       Dále navrhla zařadit nový bod zasedání: Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného  
       břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2024154/SOBS VB/1 Dlouhá Třebová 258, FVE - knn   
       a to na základě žádosti, která byla doručena již po zveřejnění pozvánky na zasedání, a poté byl  
       návrh smlouvy poskytnut zastupitelům e-mailem. 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 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohod o umístění stavby  

     pozemková parcela č. 1547 v k. ú. Dlouhá Třebová 

10.  Schválení Smlouvy č. Z_S24_12_8120081740 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného  

              k dodávce el. energie na pozemkové parcele č. 1057/1 v k. ú. Dlouhá Třebová 

11.  Schválení pronájmu části pozemkových parcel č. 494/10 a č. 494/7 v k. ú. Dlouhá Třebová 

12.  Schválení odkupu části pozemkové parcely č. 956/1 v k. ú. Dlouhá Třebová 

13.  Schválení odkupu pozemkové parcely č. 1669/1 v k. ú. Dlouhá Třebová 

14.  Seznámení se schváleným Závěrečným účtem DSO Region Orlicko-Třebovsko včetně Zprávy  

              o výsledku přezkoumání hospodaření DSO ROT za rok 2021 

15.  Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  

              č. IV-12-2024154/SOBS VB/1 Dlouhá Třebová 258, FVE - knn  

 



OBEC DLOUHÁ TŘEBOVÁ                                                           

Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová, IČO: 00580902 

- 2 - 

 

 

 

16.  Rozprava 

17.  Návrh usnesení 

18.  Závěr 
 

    Hlasování        

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

            Usnesení bylo přijato. 
 

5)  Ing. Slezáková informovala o činnosti Rady obce (5 zasedání). 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti  
    Rady obce Dlouhá Třebová. 
 

Hlasování        

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

    Usnesení bylo přijato. 
 

 6)  Ing. Slezáková a p. Petr Najman informovali o činnosti obecního úřadu (obec obdržela dotaci ve výši 
100.000,- Kč od Pardubického kraje na opravu střechy budovy obecního úřadu; dále obec obdržela 
dotaci 2.747,- Kč na zmírnění negativních dopadů covid; pokračuje výstavba chodníku podél sil. I/14 
dle časového a finančního harmonogramu; v návaznosti na chodník pokračuje i rekonstrukce 
veřejného osvětlení; stavba venkovní scény na Starém hřišti byla dokončena a předána 
zhotovitelem obci; proběhla oprava komunikací a oprava mostu mezi prodejnou Konzum a obecním 
úřadem; v souvislosti s uzavírkou mostu pouze dne 29. července obec následně požádala firmu 
BusLine Pardubicko s. r. o. o vysvětlení důvodu neobsloužení autobusových zastávek v obci také ve 
dnech 30. a 31. července; plánované promítání letního kina na den 3. 7. 2022 bylo přeloženo 
z důvodu nepříznivého počasí na 22. 7. 2022, dne 3. 7. bylo zajištěno na Starém hřišti pouze 
občerstvení; uskutečnily se dva turnusy týdenních příměstských táborů pro děti; dne 28. 7. proběhla 
kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje k poskytnutí nouzového ubytování pro válečné 
uprchlíky; dne 1. 8. 2022 proběhla kontrola BOZP z inspektorátu práce; probíhá pravidelná údržba 
veřejné zeleně; oprava laviček; byla odstraněna houpačka na dětském hřišti z důvodu špatného 
stavu a je objednána nová; obci se podařilo získat další dotaci a to na výstavbu podchodu pod silnicí 
I/14, který bude navazovat na nově vybudovaný chodník)  

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

Hlasování        

Pro: 12 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: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo přijato. 

 

 8) Starostka informovala, že dnes přijala omluvu pro nepřítomnost na zasedání zastupitelstva  
       předsedy finančního výboru pana Jiřího Valacha, a proto navrhla odložit zprávu  
       finančního výboru na příští zasedání zastupitelstva. Starostka informovala o plnění rozpočtu obce. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová odkládá zprávu finančního výboru na příští  
           zasedání zastupitelstva.            
 

Hlasování      

Pro: 12 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 – nové kabelové vedení NN na p. p. č. 1547 v k. ú. Dlouhá Třebová pro  
       stavbu „Česká Třebová, Lhotka 232, FVE – knn“. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí  
           smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – nové kabelové vedení  
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          na p. p. č. 1547 v k. ú. Dlouhá Třebová pro stavbu „Česká Třebová, Lhotka 232, FVE – knn“  
           se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035 a ukládá starostce smlouvu podepsat 
 

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo přijato. 

          

10)  Starostka seznámila zastupitele s návrhem Smlouvy č. Z_S24_12_8120081740 o realizaci přeložky    
  distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie na pozemkové parcele č. 1057/1  
  v k. ú. Dlouhá Třebová.       

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření Smlouvy  
           č. Z_S24_12_8120081740 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce  
           el. energie na pozemkové parcele č. 1057/1 v k. ú. Dlouhá Třebová a ukládá starostce smlouvu   
           podepsat. 
 

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 
11) Starostka seznámila zastupitele s žádostí pana            o pronájem části p. p. č. 494/10 a části  

  p. p. č. 494/7 v k. ú. Dlouhá Třebová a navrhla schválit pronájem uvedených parcel s výší  
  nájemného 1,50 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Záměr pronájmu uvedených  
  parcel byl schválen Radou obce Dlouhá Třebová dne 09.05.2022 a zveřejněn na úřední desce  
  (i elektronické) ode dne 16.05. 2022 do 02.06.2022.          

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu  
     části p. p. č. 494/10 o výměře 40,2 m2 a části p. p. č. 494/7 o výměře 25,1 m2 za výši nájemného 
     1,50 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok panu                     a ukládá starostce  
     smlouvu podepsat. 

 

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

12) Starostka seznámila zastupitele se záměrem odkupu části p. p. č. 956/1 v k. ú. Dlouhá Třebová  
  o výměře 9 m2 od manželů          . Odkup části p. p. č. 956/1 byl již zastupiteli  
  projednáván. Starostka navrhla cenu odkupu výše uvedené části parcely 50,- Kč/m2. 

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje odkup a uzavření smlouvy  
     o odkupu části p. p. č. 956/1 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 9 m2 za cenu 50,- Kč/m2  

        od manželů                                  a ukládá starostce smlouvu podepsat. 
 

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

13) Starostka seznámila zastupitele se záměrem odkupu p. p. č. 1669/1 v k. ú. Dlouhá Třebová  
  o výměře 1850 m2 od                   .                                    nabízí prodej uvedené parcely za celkovou  
  cenu 1,- Kč. 

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje odkup a uzavření smlouvy  
     o odkupu p. p. č. 1669/1 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 1850 m2 za celkovou cenu 1,- Kč  
     od                                                a ukládá starostce smlouvu podepsat. 

 

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

14) Starostka seznámila zastupitele se schváleným Závěrečným účtem DSO Region Orlicko-Třebovsko   
 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO ROT za rok 2021. 

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí schválený Závěrečný  
     účet DSO Region Orlicko-Třebovsko včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO  
     ROT za rok 2021. 

 

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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15) Starostka seznámila zastupitele s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného  

  břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2024154/SOBS VB/1 Dlouhá Třebová 258,  
  FVE – knn na pozemkových parcelách č. 1508/1, 1506, 459/2, všechny v k. ú. Dlouhá Třebová. 

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí  
     smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2024154/SOBS VB/1  
     Dlouhá Třebová 258, FVE – knn na pozemkových parcelách č. 1508/1, 1506, 459/2, všechny  
     v k. ú. Dlouhá Třebová, a ukládá starostce smlouvu podepsat.  

 

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

16)   Starostka vyzvala zastupitele k rozpravě: 
 

  1. Zastupitelka Mgr. Renčínová se vyjádřila k výstavbě nového chodníku podél silnice I/14, který je  
         dle jejího názoru a údajně i názoru dalších občanů obce veden příliš blízko frekventované silnice  
         I/14 a není zde tak vytvořen bezpečný prostor pro cyklisty především z části obce Vondrák, kdy  
         jim není umožněno se bezpečně napojit na cyklostezku. Dále upozornila, že vzhledem  
         k uvedenému umístění chodníku bude také problém se zimní údržbou chodníku. Starostka  
         odpověděla, že chodník je určen a projektován pro chodce a splňuje všechny dané bezpečnostní  
         normy a parametry. 

 

  2. Zastupitel Mgr. Razým upozornil na špatný stav nádoby na posyp umístěný v části obce Na Špici  
           u cyklostezky. Místostarosta odpověděl, že bude nádoba vyměněna za novou, popř. opravena. 
 

  3. Zastupitelka paní Dugasová se dotázala na výběr filmů pro letní kino 03.09.2022. 
 

17)  Návrh usnesení přednesl Mgr. Martin Lamplot. 
 

18)  Ing. Slezáková ukončila zasedání v 17:40 hod., poděkovala všem přítomným za účast a zároveň  
        informovala, že příští zasedání se uskuteční v pondělí 19.09.2022. 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                                     Zapsala: Jana Razýmová 
 

 

Ing. Jiří Slezák, v. r.  
 
 

Zuzana Dugasová, v. r.  
 
 

 

Starostka obce: Ing. Kateřina Slezáková, v. r. 
 
 
Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 16.08.2022. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Počet listů:  3             Č.j.: ObÚ-Dl.T.168/2022ST  
Počet příloh: 3                Sp.zn.: 101.2              A10                                                
Počet listů příloh: 7 

 
 
 



OBEC DLOUHÁ TŘEBOVÁ                                                           

Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová, IČO: 00580902 

- 5 - 

 

 
Usnesení č. 20/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová konaného dne 15.08.2022 
 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise pana Stanislava Láska a  Mgr. Martina 
Lamplota. 

- přijato usnesení č. 20/2022/02 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Slezáka a paní Zuzanu 
Dugasovou a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou. 

- přijato usnesení č. 20/2022/03 
 

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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohod o umístění stavby  

     pozemková parcela č. 1547 v k. ú. Dlouhá Třebová 

10.  Schválení Smlouvy č. Z_S24_12_8120081740 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného  

              k dodávce el. energie na pozemkové parcele č. 1057/1 v k. ú. Dlouhá Třebová 

11.  Schválení pronájmu části pozemkových parcel č. 494/10 a č. 494/7 v k. ú. Dlouhá Třebová 

12.  Schválení odkupu části pozemkové parcely č. 956/1 v k. ú. Dlouhá Třebová 

13.  Schválení odkupu pozemkové parcely č. 1669/1 v k. ú. Dlouhá Třebová 

14.  Seznámení se schváleným Závěrečným účtem DSO Region Orlicko-Třebovsko včetně Zprávy  

              o výsledku přezkoumání hospodaření DSO ROT za rok 2021 

15. S Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  

              č. IV-12-2024154/SOBS VB/1 Dlouhá Třebová 258, FVE - knn 

16.  Rozprava 

17.  Návrh usnesení 

18.  Závěr 

-    přijato usnesení č. 20/2022/04 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti Rady obce Dlouhá Třebová. 
- přijato usnesení č. 20/2022/05 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti obecního úřadu. 
- přijato usnesení č. 20/2022/06 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu kontrolního výboru (viz příloha č. 2). 
- přijato usnesení č. 20/2022/07 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová odkládá zprávu finančního výboru na příští zasedání zastupitelstva. 
- přijato usnesení č. 20/2022/08 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby – nové kabelové vedení na p. p. č. 1547 v k. ú. Dlouhá Třebová 
pro stavbu „Česká Třebová, Lhotka 232, FVE – knn“ se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 
24729035 a ukládá starostce smlouvu podepsat. 

      -    přijato usnesení č. 20/2022/09 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření Smlouvy č. Z_S24_12_8120081740 o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie na pozemkové parcele č. 1057/1  
v k. ú. Dlouhá Třebová a ukládá starostce smlouvu podepsat. 

- přijato usnesení č. 20/2022/10 
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Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části p. p. č. 494/10  
o výměře 40,2 m2 a části p. p. č. 494/7 o výměře 25,1 m2 za výši nájemného 1,50 Kč/m2/rok na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok                                       a ukládá starostce smlouvu podepsat. 

- přijato usnesení č. 20/2022/11 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje odkup a uzavření smlouvy o odkupu části p. p. č. 956/1 
v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 9 m2 za cenu 50,- Kč/m2 od manželů                                      a ukládá 
starostce smlouvu podepsat. 

- přijato usnesení č. 20/2022/12 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje odkup a uzavření smlouvy o odkupu p. p. č. 1669/1 v k. ú. 
Dlouhá Třebová o výměře 1850 m2 za celkovou cenu 1,- Kč od                                                   a ukládá 
starostce smlouvu podepsat. 

- přijato usnesení č. 20/2022/13 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí schválený Závěrečný účet DSO Region Orlicko-
Třebovsko včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO ROT za rok 2021. 

- přijato usnesení č. 20/2022/14 
 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2024154/SOBS VB/1 Dlouhá Třebová 258, FVE – knn  
na pozemkových parcelách č. 1508/1, 1506, 459/2, všechny v k. ú. Dlouhá Třebová, a ukládá starostce 
smlouvu podepsat. 

- přijato usnesení č. 20/2022/15 
 

 
 
 
 
 
      

 

                Ing. Kateřina Slezáková, v. r.                        Petr Najman, v. r. 
              starosta obce Dlouhá Třebová                                               místostarosta obce Dlouhá Třebová   


