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Zápis č. 21/2022 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová  

konaného dne 19.09.2022 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. Blanka Valachová, Stanislav Lásko 
 

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), zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  

 

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

Hlasování      

Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
 

            Usnesení bylo přijato. 
 

 3)  Ing. Slezáková navrhla určit ověřovateli zápisu pana Jiřího Valacha a Mgr. Martina Lamplota 
       a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou a vyzvala k hlasování o schválení. 
          Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího 
Valacha 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  
       navrhla zařadit nový bod zasedání: Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného  
       břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2008539/SOBS VB/01 na stavbu: Dlouhá Třebová,  
       vývody z UO_0056-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 prodeje části pozemkové parcely č. 379/1 v k. ú. Dlouhá Třebová 

10.  Schválení prodeje části pozemkové parcely č. 1057/6 v k. ú. Dlouhá Třebová 

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

   č. IE-12-2008539/SOBS VB/01 na stavbu: Dlouhá Třebová, vývody z UO_0056-knn 

12.  Rozprava 

13.  Návrh usnesení 

14.  Závěr 
 

    Hlasování        

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

            Usnesení bylo přijato. 
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5)  Ing. Slezáková informovala o činnosti Rady obce (1 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. Najman informovali o činnosti obecního úřadu (03.09.2022 proběhlo na Starém 
hřišti setkání seniorů a poté následovalo promítání dvou filmů letního kina; v ul. Do Betléma byla 
nově instalována lampa veřejného osvětlení se solární baterií; na hřbitově se v současné době 
rozšiřuje síť veřejného osvětlení o 1 lampu; probíhá oprava veřejného osvětlení v části obce Malá 
strana a připravuje se zároveň místo pro instalaci 1 nové lampy; pod hřbitovem byla vyčištěna 
odvodňovací strouha, která bude upravena pro bezpečnější provoz místní komunikace; dále 
postupují práce na výstavbě chodníku podél sil. I/14 dle finančního i časového harmonogramu; byl 
nově položen asfaltový povrch v křižovatce sil. Lhotka – Kojovec – Niva; proběhla akce „Ukliďme 
Dlouhou Třebovou"; byla vyčištěna část potoka v Kojovci).  

           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)   Zprávu finančního výboru přednesl předseda finančního výboru p. Jiří Valach. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu finančního výboru  
          (viz příloha č. 3).        
 

Hlasování      

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                    Usnesení bylo přijato. 

 

 9)  Starostka seznámila zastupitele s žádostí p.           o odkup části p. p. č. 379/1 v k. ú.  
        Dlouhá Třebová. Záměr prodeje uvedené parcely byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu  
        dne 18.07.2022. Starostka navrhla prodej části uvedené parcely o výměře 823 m2 za cenu  
        50,- Kč/m2. Následně zastupitelé diskutovali o ceně uvedeného pozemku vzhledem k možnému  
        využití parcely také v návaznosti na územní plán obce a poté se shodli na odložení jednání  
        o prodeji uvedené části parcely na příští zasedání, než bude prověřena cena obvyklá a tržní  
        uvedené parcely a to i v návaznosti na územní plán obce. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová odkládá jednání o prodeji části pozemkové  
           parcely č. 379/1 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 823 m2 panu  
           na příští zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová a to po prověření ceny obvyklé a tržní této  
           parcely i v návaznosti na územní plán obce. 
 

Hlasování      

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                     Usnesení bylo přijato. 

          

10)  Starostka seznámila zastupitele s žádostí manželů                           o odkup části p. p.  
        č. 1057/6 v k. ú. Dlouhá Třebová. Záměr prodeje uvedené parcely byl zveřejněn na úřední desce  
        obecního úřadu dne 16.08. 2022. Starostka navrhla prodej části uvedené parcely o výměře 466 m2  
        za cenu 50,- Kč/m2. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje prodej části pozemkové parcely  

     č. 1057/6 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 466 m2 za cenu 50,- Kč/m2 manželům  
           a ukládá starostce smlouvu o prodeji části uvedené parcely podepsat.       
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Hlasování      

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 

11) Starostka seznámila zastupitele s žádostí o schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného  
 břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2008539/SOBS VB/01 na stavbu „Dlouhá Třebová,  
 vývody z UO_0056-knn“ na p. p. č. 1547, 771, 1573/2, 612/1, 1561/1, st. 339, 1550/4, 508, 1058/4,   
 vše 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. IE-12-2008539/SOBS VB/01  
     na stavbu „Dlouhá Třebová, vývody z UO_0056-knn“ na p. p. č. 1547, 771, 1573/2, 612/1, 1561/1,  
     st. 339, 1550/4, 508, 1058/4 se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035 a ukládá  
     starostce smlouvu podepsat. 

 

Hlasování      

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

12)   Starostka vyzvala zastupitele k rozpravě: 
 

  1. Zastupitel Ing. Roman Vodička se dotázal, jestli je součástí stavby podchodu pod sil. I/14,  
         na který obec získala dotaci, i navazující chodník do obce – starostka zodpověděla. 

 

  2. Zastupitelka Mgr. Pavla Částková se dotázala na informace ke krádežím v obci – starostka  
            zodpověděla, že dle informací Policie ČR je pachatel znám, ale není zatím dopaden. 
 

  3. Zastupitel František Mikeš se dotázal k hlasovacím lístkům k senátním volbám, kde součástí sady  
           hlasovacích lístků je i hlasovací lístek kandidáta, který odstoupil – starostka zodpověděla, že,  
           přestože ze své kandidatury odstoupil, dle zákona o volbách do Parlamentu ČR v sadě jeho  
           hlasovací lístek musí zůstat.  
 

       4. Starostka informovala o situaci s porušováním nočního klidu v objektu původního mlýna v části  
           obce Na Rybníku v souvislosti s pořádáním akcí v tomto objektu, na které si lidé soustavně  
           stěžují. Informovala, že po prověření situace většině místním občanům hluk vadí, ale vzhledem  
           k tomu, že se jedná především o svatby a nechtějí svatebčanům kazit svatební den, nehlásí  
           porušování nočního klidu na lince 158 Policie ČR. Dále informovala, že nyní na stavebním úřadě  
           probíhá správní řízení o schválení užívání uvedeného objektu pro tyto účely, které dosud chybí. 
 

13)   Návrh usnesení přednesla Mgr. Pavla Částková. 
 

14)  Ing. Slezáková ukončila zasedání v 17:55 hod., poděkovala všem přítomným za účast a za jejich  
        práci v tomto volebním období. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                                     Zapsala: Jana Razýmová 
 

 

Jiří Valach, v. r.  
 
 

Mgr. Martin Lamplot, v. r.  
 
 
 

Starostka obce: Ing. Kateřina Slezáková, v. r. 
 
 
Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 20.09.2022. 

 
 
 
 
 
 

 

Počet listů:  4             Č.j.: ObÚ-Dl.T.188/2022ST  
Počet příloh: 4                Sp.zn.: 101.2              A10                                                
Počet listů příloh: 8 
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Usnesení č. 21/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová konaného dne 19.09.2022 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise  
- přijato usnesení č. 21/2022/02 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího Valacha a Mgr. Martina 
Lamplota a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou. 

- přijato usnesení č. 21/2022/03 
 

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 prodeje části pozemkové parcely č. 379/1 v k. ú. Dlouhá Třebová 

10. Schválení prodeje části pozemkové parcely č. 1057/6 v k. ú. Dlouhá Třebová 

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

      č. IE-12-2008539/SOBS VB/01 na stavbu: Dlouhá Třebová, vývody z UO_0056-knn 

12. Rozprava 

13. Návrh usnesení 

14. Závěr 

-    přijato usnesení č. 21/2022/04 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti Rady obce Dlouhá Třebová. 
- přijato usnesení č. 21/2022/05 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti obecního úřadu. 
- přijato usnesení č. 21/2022/06 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu kontrolního výboru (viz příloha č. 2). 
- přijato usnesení č. 21/2022/07 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu finančního výboru (viz příloha č. 3). 
- přijato usnesení č. 21/2022/08 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová odkládá jednání o prodeji části pozemkové parcely č. 379/1 v k. ú. 
Dlouhá Třebová o výměře 823 m2 panu                              na příští zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá 
Třebová a to po prověření ceny obvyklé a tržní této parcely i v návaznosti na územní plán obce. 
 

      -    přijato usnesení č. 21/2022/09 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1057/6 v k. ú. Dlouhá 
Třebová o výměře 466 m2 za cenu 50,- Kč/m2 manželům                                       a ukládá starostce 
smlouvu o prodeji části uvedené parcely podepsat. 

- přijato usnesení č. 21/2022/10 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2008539/SOBS VB/01 na stavbu „Dlouhá Třebová, 
vývody z UO_0056-knn“ na p. p. č. 1547, 771, 1573/2, 612/1, 1561/1, st. 339, 1550/4, 508, 1058/4  
se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035 a ukládá starostce smlouvu podepsat. 

- přijato usnesení č. 21/2022/11 
 

                     
 

               
 

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


