Jména v tomto dokumentu jsou kvůli ochraně osobních údajů začerněna. Do
originálu tohoto dokumentu je možno nahlédnout na obecním úřadě.
Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 8/2021
konaného dne 6.9. 2021 v 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé: Vladimír Jenčovský, Eva Siatková, Václav Vaníček, Ing. Darina
Janotová
Omluveni: Michal Hock, MUDr.Aleš Siatka, Radovan Hock
Hosté: Dle prezenční listiny
Klíč k hlasování ZO: pro: proti: zdržel se:
Zasedání předsedá starosta Vladimír Jenčovský
Ověřovateli zápisu určeni: Ing. Darina Janotová a Václav Vaníček
Zapisovatel: Eva Siatková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Navržený program:
1) Žádosti
2) Informace o činnosti
3) Různé
Starosta předkládá návrh programu zasedání ke schválení.
ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou Ing. Darina Janotová a
Václav Vaníček. Zapisovatelkou je paní Eva Siatková.
Hlasování:4: 0 : 0
Prezenční listina je přílohou č. 1.
1. Žádosti
1.1. Pan xxxxxxxxxxxxxx nabízí obci ke koupi část cesty cca 3 600 m2. Představu o ceně
nemá. V případě zájmu má obec nabídnout částku za m2.
2) Informace o činnosti
1- proběhl dětský den – organizaci obstarala p. xxxxxxxxxxxxx, které tímto starosta
veřejně děkuje
2- pan xxxxxxxxxx si přesunul tůje z pozemku obce na svůj, zůstal tam zatím ještě val
z hlíny, který tam původně nebyl, pokud si ho pan xxxxxxxxxxx neodstraní sám, bude
odbagrován
3- byla dokončena oprava válečného hrobu
4- nádoby na tříděný odpad o objemu 1100l, které jsou stářím a opotřebením
nevyhovující a je problém je vysypávat byly objednány u Eko-Komu nové, to samé
jeden zvon na barevné sklo
5- byly opraveny věžní hodiny, které jsou staré asi 39 let, oprava stála 8680,- Kč a bude
nutné je nechat repasovat, nebo pořídit nové. Čeká se na ceny, aby si mohla obec
vybrat.
6- byla přesunuta vývěsní nástěnka na dříve dohodnuté místo, zároveň tam byl upraven
terén, aby se tam vešlo při hrnutí stejně sněhu, jako když tam nástěnka nebyla
7- u prostřední a spodní autobusové zastávky byl připraven terén pro umístění
betonových dlaždic pro následné přemístění nádob na tříděný odpad. Především
zvony na sklo, které jsou umístěné v trávě a všude kolem jsou střepy.
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8- odbagrována byla také část příkopu nad spodní zastávkou, kde je i betonový
propustek, který je do 2/3 výšky zanešený hlínou, s čištěním se bude pokračovat i
směrem k xxxxxxxxxx na Jamné
9- byly prořezány 2 zarostlé zatáčky pod xxxxxxxxxx, protože SUSka to zatím neudělala
10- byly opraveny 2 díry v asfaltu na kopci u xxxxxx – jen tak na zkoušku
11- byly vyměněny betonové poklopy u školy
12- bylo zvětšeno parkoviště na horním konci – naproti panu xxxxxxxx, aby původní
plocha mohla sloužit jako místo pro otáčení především popelářského vozu – zde by
starosta chtěl nechat umístit značku zákaz stání
13- byly vyměněny prkna na lavičkách u koupaliště
14- s mysliveckým sdružením jsme se domluvili na postupu opravy studní na vodu pro
mysliveckou klubovnu a povodňové domky
15- vodu v požární nádrži se zásluhou starosty obce podařilo úspěšně udržet celé léto
s tyrkysovou barvou a dokonce i nyní je vidět na dno
16- starosta vytvořil 4 nové pohledy obce Orličky, nyní jsou ve výrobě, přinesl vytištěné
ukázky
17- 29.9.2021 bude úvodní schůzka pro komplexní pozemkové úpravy – lidé, kterých se
to týká, dostanou písemnou pozvánku, bude to ve venkovních prostorách myslivecké
klubovny
18- veřejné osvětlení – starosta má k dispozici pracovní verzi cenové nabídky, která se
zatím ještě vyvíjí, probíhají poslední úpravy před rozesláním podkladů k cenovým
nabídkám. Primárně se řeší lampy v horším technickém stavu, to znamená od
hasičárny nahoru plus pan xxxxxx a ulice k xxxxxxxxxxxxxxx, to je 16 kusů stožárů a
18ks svítidel

Není vyřízeno – čeká se:
1- vodoinstalatéra, který zabuduje druhý hydrant v budově obecního úřadu
2- paní xxxxxxxxxxx s požárně bezpečnostní zprávou, abych mohl starosta zažádat o
změnu způsobu užívání rekonstruovaného bytu
3- na vyhotovení kupní smlouvy pro pana xxxxxxxx
4- pořád nemáme stavební povolení na 50m úsek komunikace
3) Různé
Dotazy:
D.Janotová - navrhuje uskutečnit setkání důchodců se zastupiteli a vyměnit vnitřky nástěnek
- starosta se omlouvá, že kvůli velké vytíženosti nezvládne takovéto setkání
zorganizovat
V.Vaníček - hasiči plánují křapáčové posezení, zapůjčení pánve na pečení
- starosta je rád za snahu a nabízí vyvěšení plakátu na Facebook a stránky obce
E. Siatková - navrhuje zařadit do programu na příští zasedání:
1. rozpočtové opatření č.3/2021
2. mimořádné odměny neuvolněnému starostovi obce

2

Jména v tomto dokumentu jsou kvůli ochraně osobních údajů začerněna. Do
originálu tohoto dokumentu je možno nahlédnout na obecním úřadě.
Další zastupitelstvo se bude konat 20.9.2021 v 19 hod z důvodů výběru z cenových nabídek
na realizaci veřejného osvětlení.
Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 19.45 hod.

Zapsala: Eva Siatková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Darina Janotová

………..……………………………….

Václav Vaníček

..……….……………………………….

………………………………………..
Vladimír Jenčovský, starosta obce
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