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Zápis č. 1/2022 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová  

konaného dne 19.10.2022 od 17.00 hodin ve víceúčelovém sále v Dlouhé Třebové     
 

Přítomni: 15 členů Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová dle prezenční listiny 
Omluveni: ----- 
             

1) Zahájení provedla dosavadní starostka obce Ing. Slezáková v 17.00 hodin uvítáním všech 
přítomných zastupitelů a občanů. Zároveň seznámila s výsledky komunálních voleb v obci Dlouhá 
Třebová. Ing. Slezáková uvedla, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne 
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dnem 
07.10.2022, žádný návrh nebyl podán). Informace o svolání ustavujícího zastupitelstva Obce 
Dlouhá Třebová je v souladu se zákonem zveřejněna po dobu nejméně 7 dní na úřední desce  
(a současně i na elektronické úřední desce) ode dne 10.10.2022. 
 Dále Ing. Slezáková konstatovala, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 15 členů     
 zastupitelstva (z celkem 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.   
 

 2)  Následně Ing. Slezáková vyzvala zastupitelku paní Ilonu Šimkovou k přečtení slibu zastupitelů  
       a poté jednotliví zastupitelé složili slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem k textu slibu (příloha  
       č. 2). Dále zastupitelé převzali Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová  
       a podpisem potvrdili jeho převzetí. 
                                                                                                              

 3)  Ing. Slezáková navrhla určit ověřovateli zápisu Mgr. Pavlu Osohovou a Mgr. Janu Kántorovou 
       a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou a vyzvala k hlasování o schválení. 
       Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu Mgr. Pavlu  
       Osohovou a Mgr. Janu Kántorovou a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou. 
  

Hlasování      

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

            Usnesení bylo schváleno. 
                                                

 4)  Ing. Slezáková seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům  
       zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly  
       vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným  
       občanům a následně vyzvala k hlasování o jeho schválení. 
       Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje následující program ustavujícího  
       zasedání: 

1. Zahájení 

2. Složení slibu členů zastupitelstva 

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

4. Schválení programu  

5. Volba starosty a místostarosty 

   a) určení počtu místostarostů 

   b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 

   c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

   d) volba starosty 

   e) volba místostarosty 

6. Volba Rady obce Dlouhá Třebová 

   a) stanovení počtu členů rady obce 

   b) volba dalších členů rady obce 

7. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

   a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

   b) volba předsedy finančního výboru 

   c) volba předsedy kontrolního výboru 
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   d) volba členů finančního výboru 

  e) volba členů kontrolního výboru 

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

9. Diskuse 

10. Závěr 
 

Hlasování        

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

            Usnesení bylo schváleno. 
  

 5)  Volba starosty a místostarosty: 
 

      a) Ing. Slezáková navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho neuvolněného místostarostu.  
           Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Jiné návrhy ani žádné  
           stanovisko nebyly vzneseny, vyzvala proto k hlasování. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje zvolení jednoho neuvolněného  
           místostarosty. 
 

Hlasování        

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0        

            Usnesení bylo schváleno. 
 

       b) Ing. Slezáková dále navrhla, aby členové zastupitelstva byli uvolněni pouze pro výkon funkce  
           starosty obce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Jiné  
           návrhy ani žádné stanovisko nebyly vzneseny, vyzvala proto k hlasování.      
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona  
           o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 
 

Hlasování        

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0   

            Usnesení bylo schváleno. 
 

       c) Ing. Slezáková konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty  
           a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.  
           Ing. Slezáková vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.  
           Žádné návrhy nebyly podány, vyzvala tedy k hlasování o volbě starosty a místostarosty.  
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje způsob volby starosty  
           a místostarosty veřejně hlasováním. 
            

Hlasování        

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0            

           Usnesení bylo schváleno. 

 

           Ing. Slezáková dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně  
           po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých  
           kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení  
           konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 
 

       d) Ing. Slezáková vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Dosavadní  
           místostarosta p. Najman navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Kateřinu Slezákovou. Žádný další  
           návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.  
           Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto Ing. Slezáková vyzvala k hlasování. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí starostou Ing. Kateřinu Slezákovou. 
 

Hlasování    

Částková Pavla, Mgr. Zdržela se 

Fišar Pavel Pro 

Kántorová Jana, Mgr. Pro 

Kuběnková Jitka, Mgr. et Mgr. Proti 

Lamplot Martin, Mgr. Zdržel se 
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Lásko Stanislav Pro 

Najman Petr Pro 

Osohová Pavla, Mgr. Zdržela se 

Razým Lukáš, Mgr. Pro 

Renčínová Jana, Mgr. Proti 

Slezák Jiří, Ing. Pro 

Slezáková Kateřina, Ing. Pro 

Šimková Ilona Pro 

Štancl Miroslav Pro 

Valach Jiří Pro 
                   

Pro: 10 Proti: 2 Zdrželi se: 3 
             

           Usnesení bylo schváleno. 
           Ing. Slezáková funkci starosty obce přijala. 
            

       e) Ing. Slezáková vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Poté    
           navrhla zvolit do funkce místostarosty dosavadního místostarostu p. Petra Najmana. 
           Žádný další návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 
           stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto Ing. Slezáková vyzvala k hlasování. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí místostarostou pana Petra Najmana. 
 

Hlasování    

Částková Pavla, Mgr. Zdržela se 

Fišar Pavel Pro 

Kántorová Jana, Mgr. Pro 

Kuběnková Jitka, Mgr. et Mgr. Zdržela se 

Lamplot Martin, Mgr. Zdržel se 

Lásko Stanislav Pro 

Najman Petr Pro 

Osohová Pavla, Mgr. Zdržela se 

Razým Lukáš, Mgr. Pro 

Renčínová Jana, Mgr. Zdržela se 

Slezák Jiří, Ing. Pro 

Slezáková Kateřina, Ing. Pro 

Šimková Ilona Pro 

Štancl Miroslav Pro 

Valach Jiří Pro 
 

Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 5             

           Usnesení bylo schváleno. 
           Pan Petr Najman funkci místostarosty přijal. 
  

 6)  Dále Ing. Slezáková přistoupila k volbě členů Rady obce Dlouhá Třebová. 
      Jelikož starosta a místostarosta jsou ze zákona členy rady obce, zbývá dovolit 3 členy.  
      Ing. Slezáková vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena Rady obce Dlouhá        
      Třebová. Poté přednesla návrh na zvolení do funkce člena rady obce Mgr. Lukáše Razýma, Mgr.  
       Pavlu Osohovou a Mgr. Janu Kántorovou. Žádné další návrhy podány nebyly. 
       Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno  
       nebylo, proto Ing. Slezáková přistoupila k hlasování. 
        

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členem rady Mgr. Lukáše Razýma. 
 

Hlasování        

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

           Usnesení bylo schváleno. 
           Mgr. Lukáš Razým funkci člena rady obce přijal. 
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           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členem rady Mgr. Pavlu Osohovou. 
 
           

Hlasování        

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

           Usnesení bylo schváleno. 
           Mgr. Pavla Osohová funkci člena rady obce přijala. 
 

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členem rady Mgr. Janu Kántorovou. 
             

Hlasování        

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

           Usnesení bylo schváleno. 
           Mgr. Jana Kántorová funkci člena rady obce přijala. 
 

 7)  Zřízení finančního a kontrolního výboru: 
      Ing. Slezáková informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční období  
      výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.  
      Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor  
      musí mít nejméně tři členy.  
 

       a) Ing. Slezáková navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž     
            každý z nich bude mít jako v předchozím volebním období tři členy, a to vždy předsedu a další  
            2 členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své  
            stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto Ing. Slezáková vyzvala k hlasování. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.  
           Oba výbory jsou tříčlenné složené z předsedy a dalších 2 členů. 
 

Hlasování      

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

           Usnesení bylo schváleno. 
 

      b) Ing. Slezáková vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního    
           výboru. Ing. Slezáková navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru zastupitele pana  
           Jiřího Valacha. Žádný další návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost  
           zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto Ing. Slezáková  
           vyzvala k hlasování. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí předsedou finančního výboru pana  
           Jiřího Valacha. 
 

Hlasování      

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0             

           Usnesení bylo schváleno.             
           Pan Jiří Valach svou funkci předsedy finančního výboru přijal. 
 

      c) Ing. Slezáková dále vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy        
           kontrolního výboru. Ing. Slezáková navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru  
           Mgr. Pavlu Částkovou. Žádný další návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost  
           zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto Ing. Slezáková  
           vyzvala k hlasování. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí předsedou kontrolního výboru  
           Mgr. Pavlu Částkovou. 
 

Hlasování      

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 
                       

           Usnesení bylo schváleno. 
           Mgr. Pavla Částková svou funkci předsedkyně kontrolního výboru přijala. 
 

      d) Ing. Slezáková dále vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na zbývající dva členy         
           finančního výboru. Ing. Slezáková navrhla zvolit členy finančního výboru Ing. Jiřího Slezáka a  
           pana Miroslava Štancla. Žádný další návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost  
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           zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto Ing. Slezáková  
           vyzvala k hlasování. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy finančního výboru Ing. Jiřího  
           Slezáka a pana Miroslava Štancla. 
 

Hlasování      

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 
            

           Usnesení bylo schváleno. 
           Ing. Jiří Slezák a pan Miroslav Štancl svou funkci člena finančního výboru přijali. 
    

     e) Ing. Slezáková dále vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na zbývající dva členy         
           kontrolního výboru. Ing. Slezáková navrhla zvolit členy kontrolního výboru Mgr. Janu  
           Renčínovou a pana Tomáše Sýkoru. Žádný další návrh podán nebyl. Před hlasováním byla  
           dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto  
           Ing. Slezáková vyzvala k hlasování. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy kontrolního výboru Mgr. Janu  
           Renčínovou a pana Tomáše Sýkoru. 
 

Hlasování      

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

               Usnesení bylo schváleno. 
            Mgr. Jana Renčínová a pan Tomáš Sýkora svou funkci člena kontrolního výboru přijali. 
           

8)   Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: 
      Ing. Slezáková navrhla ponechat odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, členů  
      rady obce a předsedů výborů zastupitelstva ve stejné výši jako v předchozím volebním období  
      a odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce navrhla navýšit na 32.000,- Kč  
      s účinností vyplácení uvedených odměn od 20.10.2022. Při souběhu více funkcí bude  
      neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytována jen odměna za jednu jím zastávanou  
      funkci, a to za tu funkci, za níž stanovilo zastupitelstvo obce nejvyšší odměnu. Před hlasováním  
      byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto  
      Ing. Slezáková vyzvala k hlasování. 
      Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje výši odměn neuvolněných členů  
      zastupitelstva: Místostarosta 32.000,- Kč, člen rady 2.200,- Kč, předseda finančního výboru  
      2.200,- Kč, předseda kontrolního výboru 2.200,- Kč, člen zastupitelstva 1.000,- Kč. Při souběhu  
      více funkcí bude poskytována vždy jen odměna za jednu jím zastávanou funkci, a to za tu funkci,  
      za níž stanovilo zastupitelstvo obce nejvyšší odměnu. Odměna bude vyplácena měsíčně  
      s účinností od 20.10.2022. 
           

Hlasování    

Částková Pavla, Mgr. Pro 

Fišar Pavel Pro 

Kántorová Jana, Mgr. Pro 

Kuběnková Jitka, Mgr. et Mgr. Pro 

Lamplot Martin, Mgr. Pro 

Lásko Stanislav Pro 

Najman Petr Pro 

Osohová Pavla, Mgr. Pro 

Razým Lukáš, Mgr. Pro 

Renčínová Jana, Mgr. Zdržela se 

Slezák Jiří, Ing. Pro 

Slezáková Kateřina, Ing. Pro 

Šimková Ilona Pro 

Štancl Miroslav Pro 

Valach Jiří Pro 
 

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1 
            

           Usnesení bylo schváleno. 
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9)  Diskuze:     
   

     Starostka vyzvala přítomné zastupitele i občany k diskuzi. Nebyl položen žádný dotaz ani sdělena  
     žádná připomínka či stanovisko, proto Ing. Slezáková diskuzi ukončila. 
 

10) Ing. Slezáková ukončila zasedání v 17:20 hod. a poděkovala všem přítomným za účast. 
    
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                                        Zapsala: Jana Razýmová 
 

Mgr. Pavla Osohová, v. r. 
 

Mgr. Jana Kántorová, v. r. 

 
Starosta: Ing. Kateřina Slezáková, v. r. 
 
 
 
Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 20.10.2022 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Počet listů: 4   Č.j.: ObÚ-Dl.T.236/2022/ST   
Počet příloh:   4    Sp.zn.: 101.2                A10                                                
Počet listů příloh: 5 
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Usnesení č. 1/2022 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová konaného dne 19.10.2022 

 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu Mgr. Pavlu Osohovou a Mgr. Janu 
Kántorovou a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou. 

- přijato usnesení č. 1/2022/03. 
 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje následující program ustavujícího zasedání:   

1. Zahájení 

2. Složení slibu členů zastupitelstva 

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

4. Schválení programu  

5. Volba starosty a místostarosty 

   a) určení počtu místostarostů 

   b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 

   c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

   d) volba starosty 

   e) volba místostarosty 

6. Volba Rady obce Dlouhá Třebová 

   a) stanovení počtu členů rady obce 

   b) volba dalších členů rady obce 

7. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

 b) volba předsedy finančního výboru 

 c) volba předsedy kontrolního výboru 

 d) volba členů finančního výboru 

        e) volba členů kontrolního výboru 

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

9. Diskuse 

10. Závěr 

- přijato usnesení č. 1/2022/04 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje zvolení jednoho neuvolněného místostarosty. 
- přijato usnesení č. 1/2022/05/a 

 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 

- přijato usnesení č. 1/2022/05/b 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejně 
hlasováním. 

- přijato usnesení č. 1/2022/05/c 
 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí starostou Ing. Kateřinu Slezákovou. 

- přijato usnesení č. 1/2022/05/d 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí místostarostou pana Petra Najmana. 
- přijato usnesení č. 1/2022/05/e 

 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členem rady Mgr. Lukáše Razýma. 

- přijato usnesení č. 1/2022/06/01 
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Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členem rady Mgr. Pavlu Osohovou. 
- přijato usnesení č. 1/2022/06/02 

 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členem rady Mgr. Janu Kántorovou. 

- přijato usnesení č. 1/2022/06/03. 
 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory jsou tříčlenné, 
složené z předsedy a dalších 2 členů.  

- přijato usnesení č. 1/2022/07/a 
 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí předsedou finančního výboru pana Jiřího Valacha. 

- přijato usnesení č. 1/2022/07/b 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Pavlu Částkovou. 
- přijato usnesení č. 1/2022/07/c 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy finančního výboru Ing. Jiřího Slezáka a pana Miroslava 
Štancla. 

- přijato usnesení č. 1/2022/07/d 
 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy kontrolního výboru Mgr. Janu Renčínovou a pana 
Tomáše Sýkoru. 

- přijato usnesení č. 1/2022/07/e 
 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva: 
Místostarosta 32.000,- Kč, člen rady 2.200,- Kč, předseda finančního výboru 2.200,- Kč, předseda 
kontrolního výboru 2.200,- Kč, člen zastupitelstva 1.000,- Kč. Při souběhu více funkcí bude 
poskytována vždy jen odměna za jednu jím zastávanou funkci, a to za tu funkci, za níž stanovilo 
zastupitelstvo obce nejvyšší odměnu. Odměna bude vyplácena měsíčně s účinností od 20.10.2022. 

- přijato usnesení č. 1/2022/08. 
 
 

 

 

 

 

                                                                  
 

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


