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Zápis č. 2/2022 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová  

konaného dne 12.12.2022 od 17.00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu v Dlouhé Třebové, Ústecká 235 

 

Přítomni: 14 členů Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová dle prezenční listiny  
Omluveni: Mgr. Martin Lamplot 
 

1) Zahájení provedla starostka obce Ing. Slezáková v 17.15 hodin uvítáním všech přítomných 
zastupitelů s konstatováním, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 14 členů 
zastupitelstva (z celkem 15 členů zastupitelstva), zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  

 

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

Hlasování      

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
 

            Usnesení bylo přijato. 
 

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

Hlasování      

Pro: 12 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 další 3 nové body k jednání a to opětovné projednání prodeje části p. p. č. 379/1   
       v k. ú. Dlouhá Třebová, schválení odměny za výkon funkce předsedkyně Sociální a kulturní  
       komise Rady obce Dlouhá Třebová a dále schválení členství obce ve Sdružení místních samospráv  
       ČR. Podklady k jednání byly všem zastupitelům zaslány e-mailem dne 28.11.2022 a 07.12.2022.  
       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 rozpočtu obce Dlouhá Třebová na rok 2023 

10.  Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Dlouhá Třebová, o stanovení obecního systému odpadového  

   hospodářství 

11.  Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Dlouhá Třebová, o místní poplatku za obecní systém  

  odpadového hospodářství 

12.  Schválení odkupu pozemkových parcel č. 344/4, 344/5 a 631 v k. ú. Dlouhá Třebová 

13.  Schválení bezúplatného převodu pozemkové parcely č. 135/5 v k. ú. Dlouhá Třebová 

14.  Schválení uzavření dohody o provedení práce se zastupiteli obce 

15.  Opětovné projednání prodeje části p. p. č. 379/1 v k. ú. Dlouhá Třebová 

16.  Schválení odměny za výkon funkce předsedkyně Sociální a kulturní komise Rady obce Dlouhá Třebová  

17.  Schválení členství obce ve Sdružení místních samospráv 

18.  Rozprava 
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19.  Návrh usnesení 

20.  Závěr 

    Hlasování        

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

            Usnesení bylo přijato. 
 

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: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

    Usnesení bylo přijato. 
 

 6)  Ing. Slezáková a p. Najman informovali o činnosti obecního úřadu (proběhlo vítání občánků obce; 
domovní schůze v čp. 388; uskutečnil se první ze čtyř vánočních koncertů v kostele sv. Prokopa  
a vánoční jarmark; uspořádána tradiční zabíjačka – starostka poděkovala všem, kdo se na akci 
podíleli; konalo se rozsvícení vánočního stromu; obec zakoupila mikulášské balíčky pro děti ze ZŠ a 
MŠ Dlouhá Třebová; v době vegetačního klidu pokračuje prořez dřevin v obci; je dokončena oprava 
střechy budovy obecního úřadu, která byla částečně pokryta dotací od Pardubického kraje; proběhlo 
jednání s dodavatelem elektrické energie a plynu, dle smlouvy bude nasmlouvaná cena dodržena 
do 31.10.2023; Pardubický kraj odpověděl na požadavek obce ohledně úpravy autobusových spojů 
pro dojíždějící děti, v současné době nevyhoví; obec obdržela informaci o poskytnutí dotace ze 
SFŽP na výsadbu dřevin v katastru obce; dne 21.12. se bude konat veřejné projednání změny č. 1 
územního plánu obce Dlouhá Třebová; 09.11.2022 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce 
s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky; 23.11. proběhla kontrola dodržování ustanovení 
krizového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení s výsledkem, že obec plní své povinnosti; 
byla podána žádost o dotaci z programu obnovy venkova Pardubického kraje na rekonstrukci šaten 
na hřišti a žádost o dotaci na zpracování energetického managementu a koncepce obce 
z Ministerstva průmyslu a obchodu; 30.11. dodavatel předal obci stavbu chodníku podél silnice I/14 
a nyní by měla proběhnout kolaudace, veřejné osvětlení bylo předáno již v předcházejícím měsíci; 
starostka obce byla opětovně zvolena předsedkyní Revizní komise DSO Regionu Orlicko-Třebovsko 
a zároveň byla pověřena k zastupování DSO Regionu Orlicko-Třebovsko v orgánech MAS Orlicko; 
07.12. na základě požadavku obce proběhlo jednání s obchodním družstvem Konzum o provozu a 
zabezpečení služeb Pošty Partner Dlouhá Třebová – starostka popsala stav jednání, obchodní 
družstvo Konzum má předložit návrh řešení, pak budou zastupitelé dále informováni).  

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

Hlasování        

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

           Usnesení bylo přijato. 
 

 7)  Zprávu kontrolního výboru přednesla předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Pavla Částková včetně  
       doporučení uvážení optimalizace spínacích a vypínacích časů veřejného osvětlení. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu kontrolního výboru  
   (viz příloha č. 2).              

Hlasování      

Pro: 14 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: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                    Usnesení bylo přijato. 
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 9)  Starostka seznámila zastupitele s návrhem Rozpočtu obce Dlouhá Třebová na rok 2023. Žádné  
        námitky ani dotazy nebyly vzneseny, proto bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.           
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje schodkový Rozpočet obce  
           Dlouhá Třebová na rok 2023 (viz příloha č. 4). Schodek rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření  
           z minulých let.        
 

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

                    Usnesení bylo přijato. 

 

10) Starostka seznámila zastupitele s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Dlouhá Třebová,  
        o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce  

     Dlouhá Třebová, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, s účinností  
     od 01.01.2023. 

            

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

           Usnesení bylo přijato. 
 

11) Starostka seznámila zastupitele s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Dlouhá Třebová,  
        o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek byl navržen ve výši 700,-  
        Kč/osoba nebo rekreační objekt na kalendářní rok, svoz komunálního odpadu 1 x za 14 dní. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce  

     Dlouhá Třebová, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, s účinností  
     od 01.01.2023. Výše poplatku činí 700,- Kč/osoba nebo rekreační objekt na kalendářní rok, svoz  
     komunálního odpadu 1 x za 14 dní. 

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

           Usnesení bylo přijato. 
 

12)  Starostka seznámila zastupitele s návrhem na odkup pozemkových parcel č. 344/4, 344/5 a 631 
        v k. ú. Dlouhá Třebová a navrhla p. p. č. 344/4 a 344/5 neodkupovat z důvodu neupotřebitelnosti  
        těchto pozemků a p. p. č. 631 o výměře 299 m2 za celkovou cenu 1,- Kč od 
                                                       . 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová neschvaluje odkup pozemkových parcel  

     č. 344/4 a 344/5 v k. ú. Dlouhá Třebová a zároveň schvaluje odkup pozemkové parcely č. 631  
     v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 299 m2 za celkovou cenu 1,- Kč od                                      . 

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

           Usnesení bylo přijato. 
 

13) Starostka seznámila zastupitele s návrhem na bezúplatný převod pozemkové parcely č. 135/5  
        v k. ú. Dlouhá Třebová od Pardubického kraje do vlastnictví obce Dlouhá Třebová. Jedná se  
        o pozemek podél místní komunikace, do kterého ústí odtok vody z části polí nad obcí. Starostka  
        navrhla neschválit bezúplatný převod z důvodu přenesení povinnosti za údržbu uvedené parcely  
        na obec.  
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová neschvaluje bezúplatný převod pozemkové  

     parcely č. 135/5 v k. ú. Dlouhá Třebová od Pardubického kraje do vlastnictví obce Dlouhá  
     Třebová. 

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

           Usnesení bylo přijato. 
 

14)  Starostka informovala, že uzavření dohody o provedení práce se zastupiteli obce je nutné nejprve  
        schválit zastupitelstvem obce. Z tohoto důvodu navrhuje uzavření dohody o provedení práce se  
        zastupitelem panem Jiřím Valachem na činnost domovníka bytového domu čp. 388 ode dne  
        01.01.2023 vždy na kalendářní rok s pravidelnou měsíční odměnou ve výši 1.400,- Kč a dále  
        dohodu o provedení práce na zhotovení Dlouhotřebovského zpravodaje (kromě tisku) s odměnou 
 
 



OBEC DLOUHÁ TŘEBOVÁ                                                           

Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová, IČO: 00580902 

- 4 - 

 

  
        1.440,- Kč za jedno číslo zpravodaje a to ode dne 01.01.2023 a vždy na následující kalendářní rok. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření dohody o provedení  

     práce se zastupitelem panem Jiřím Valachem na činnost domovníka bytového domu čp. 388  
     ode dne od 01.01.2023 vždy na kalendářní rok s pravidelnou měsíční odměnou ve výši 1.400,- Kč  
     a dále dohodu o provedení práce na zhotovení Dlouhotřebovského zpravodaje (kromě tisku)  
     s odměnou 1.440,- Kč za jedno číslo zpravodaje a to ode dne 01.01.2023 a vždy na následující  
     kalendářní rok. 

Hlasování      

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

           Usnesení bylo přijato. 
 

15)  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. O prodeji části uvedené parcely již Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová jednalo   
        na svém zasedání dne 19.09.2022, kdy zastupitelé schválili odložení tohoto bodu jednání na příští  
        zasedání zastupitelstva. Následně zastupitelé diskutovali o ceně uvedeného pozemku vzhledem  
        k možnému využití parcely také v návaznosti na územní plán obce. Starostka dále informovala  
        o zjištění tržní ceny pozemku v místě obvyklé a navrhla odprodej uvedené části parcely o výměře  
        823 m2 za cenu v rozmezí od 20,- do 100,- Kč za 1 m2 panu                                . 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje prodej části pozemkové parcely  
           č. 379/1 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 823 m2 za cenu 70,- Kč za 1 m2 panu                           . 
 

Hlasování      

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

                     Usnesení bylo přijato. 

 

16)  Starostka navrhla stanovit odměnu za výkon funkce předsedkyně Sociální a kulturní komise Rady  
        obce Dlouhá Třebová, která byla zřízena Radou obce Dlouhá Třebová dne 07.11.2022  
        a předsedkyní této komise byla zvolena zastupitelka obce paní Ilona Šimková. Starostka navrhla  
        stanovit odměnu ve výši 2.200,- Kč. Při souběhu více funkcí bude poskytována vždy jen odměna  
        za jednu jí zastávanou funkci, a to za tu funkci, za níž stanovilo zastupitelstvo obce nejvyšší  
        odměnu. Odměna bude vyplácena měsíčně s účinností od 13.12.2022. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje odměnu pro předsedkyni Sociální  
           a kulturní komise Rady obce Dlouhá Třebová ve výši 2.200,- Kč. Při souběhu více funkcí bude  
           poskytována vždy jen odměna za jednu jí zastávanou funkci, a to za tu funkci, za níž stanovilo  
           zastupitelstvo obce nejvyšší odměnu. Odměna bude vyplácena měsíčně s účinností  
           od 13.12.2022. 
 

Hlasování      

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

                     Usnesení bylo přijato. 

 

17) Starostka seznámila zastupitele s návrhem na schválení členství obce Dlouhá Třebová ve Sdružení  
       místních samospráv ČR z důvodu výhod a právního poradenství pro obec. 
           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje přistoupení obce Dlouhá Třebová    

     do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích  
     č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv  
     České republiky a ukládá starostce obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto  
     usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR. 

 

Hlasování      

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

           Usnesení bylo přijato. 
 

18)   Starostka vyzvala k rozpravě: 
 

  1. Zastupitelka Mgr. Osohová upozornila na špatné ovzduší v části obce Na Placi z důvodu kouře  
         z komínů při topení v kotlech na tuhá paliva a dotázala se na možnosti kontrol v této souvislosti.  
         Starostka zodpověděla, že při současných zákonech a daných postupech jsou kontroly těžko  
         proveditelné. 
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  2. Zastupitel p. Fišar se dotázal na stav instalace dopravního značení v části obce na Nivě.  
            Starostka informovala o postupu vyřizování, které v současné době probíhá. Dále informovala  
            i o vyřizování ve věci instalace a výměny dopravního značení také v dalších částech obce. 
  

  3.  Zastupitelka Mgr. et Mgr. Jitka Kuběnková předala starostce zbývající část finančních prostředků  
            ve výši 4.802,- Kč z posledního uspořádaného zájezdu z činnosti Kulturní komise Rady obce  
            Dlouhá Třebová v předchozím volebním období. Starostka uvedenou finanční hotovost přijala  
            s tím, že bude dále předána k vyúčtování. 
 

       4. Dále byl položen dotaz občana Dlouhé Třebové na možnost řešení bezpečnosti chodců v ulici  
            Ústecká, kde dosud chybí chodník. Starostka zodpověděla, že při místním šetření s dopravní  
            policií dne 23.11.2022 byla již posouzena nebezpečnost tohoto místa. Obec proto vstoupí  
            do jednání s vlastníky okolních pozemků z důvodu možnosti dostavby chodníku. 
 

19)  Návrh usnesení přednesl Mgr. Lukáš Razým. 
 

20)  Ing. Slezáková ukončila zasedání v 18:35 hod., poděkovala všem přítomným za účast a dále všem   
        popřála pohodové prožití vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2023. 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                                     Zapsala: Jana Razýmová 
 

 

Mgr. Pavla Částková, v. r. 
 
 

Miroslav Štancl, v. r. 
 
 
 

Starostka obce: Ing. Kateřina Slezáková, v. r. 
 
 
Zápis vyhotoven v Dlouhé Třebové dne 13.12.2022. 

 
 
 
 
 
 

 

Počet listů:  4             Č.j.: ObÚ-Dl.T.259/2022ST  
Počet příloh: 4                Sp.zn.: 101.2              A10                                                
Počet listů příloh: 13 
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Usnesení č. 2/2022 
ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová konaného dne 12.12.2022 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová volí členy návrhové komise Mgr. Lukáše Razýma a pana Stanislava 
Láska. 

- přijato usnesení č. 2/2022/02 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová určuje ověřovateli zápisu pana Miroslava Štancla a Mgr. Pavlu 
Částkovou a zapisovatelkou paní Janu Razýmovou. 

- přijato usnesení č. 2/2022/03 
 

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 rozpočtu obce Dlouhá Třebová na rok 2023 

10. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Dlouhá Třebová, o stanovení obecního systému odpadového  

   hospodářství 

11. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Dlouhá Třebová, o místní poplatku za obecní systém  

 odpadového hospodářství 

12. Schválení odkupu pozemkových parcel č. 344/4, 344/5 a 631 v k. ú. Dlouhá Třebová 

13. Schválení bezúplatného převodu pozemkové parcely č. 135/5 v k. ú. Dlouhá Třebová 

14. Schválení uzavření dohody o provedení práce se zastupiteli obce 

15. Opětovné projednání prodeje části p. p. č. 379/1 v k. ú. Dlouhá Třebová 

16. Schválení odměny za výkon funkce předsedkyně Sociální a kulturní komise Rady obce Dlouhá Třebová 

17. Schválení členství obce ve Sdružení místních samospráv 

18. Rozprava 

19. Návrh usnesení 

20. Závěr 

-    přijato usnesení č. 2/2022/04 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti Rady obce Dlouhá Třebová. 
- přijato usnesení č. 2/2022/05 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí informace o činnosti obecního úřadu. 
- přijato usnesení č. 2/2022/06 

 

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

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová bere na vědomí zprávu finančního výboru (viz příloha č. 3). 
- přijato usnesení č. 2/2022/08 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje schodkový Rozpočet obce Dlouhá Třebová na rok 2023 
(viz příloha č. 4). Schodek rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření z minulých let. 
 

      -    přijato usnesení č. 2/2022/09 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dlouhá Třebová,  
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, s účinností od 01.01.2023. 

- přijato usnesení č. 2/2022/10 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dlouhá Třebová,  
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, s účinností od 01.01.2023.Výše 
poplatkučiní 700,- Kč/osoba nebo rekreační objekt na kalendářní rok, svoz 1 x za 14 dní. 

- přijato usnesení č. 2/2022/11 
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Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová neschvaluje odkup pozemkových parcel č. 344/4 a 344/5 v k. ú. 
Dlouhá Třebová a zároveň schvaluje odkup pozemkové parcely č. 631 v k. ú. Dlouhá Třebová o výměře 
299 m2 za celkovou cenu 1,- Kč od                                            .  

- přijato usnesení č. 2/2022/12 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová neschvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 135/5 v k. ú. 
Dlouhá Třebová od Pardubického kraje do vlastnictví obce Dlouhá Třebová. 

- přijato usnesení č. 2/2022/13 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem 
panem Jiřím Valachem na činnost domovníka bytového domu čp. 388 ode dne od 01.01.2023 vždy  
na kalendářní rok s pravidelnou měsíční odměnou ve výši 1.400,- Kč a dále dohodu o provedení práce 
na zhotovení Dlouhotřebovského zpravodaje (kromě tisku) s odměnou 1.440,- Kč za jedno číslo 
zpravodaje a to ode dne 01.01.2023 a vždy na následující kalendářní rok. 

- přijato usnesení č. 2/2022/14 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 379/1 v k. ú. Dlouhá 
Třebová o výměře 823 m2 za cenu 70,- Kč za 1 m2 panu                                    . 

- přijato usnesení č. 2/2022/15 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje odměnu pro předsedkyni Sociální a kulturní komise Rady 
obce Dlouhá Třebová ve výši 2.200,- Kč. Při souběhu více funkcí bude poskytována vždy jen odměna  
za jednu jí zastávanou funkci, a to za tu funkci, za níž stanovilo zastupitelstvo obce nejvyšší odměnu. 
Odměna bude vyplácena měsíčně s účinností od 13.12.2022.  

- přijato usnesení č. 2/2022/16 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová schvaluje přistoupení obce Dlouhá Třebová do Sdružení místních 
samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostce 
obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení 
místních samospráv ČR. 

- přijato usnesení č. 2/2022/17 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 

               
 

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


