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. 9/2021
konaného dne 20.9. 2021 v 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé: Vladimír Jenčovský, Eva Siatková, Václav Vaníček, Ing. Darina
Janotová, MUDr.Aleš Siatka, Radovan Hock – od 19.10 hod
Omluveni: Michal Hock
Hosté: Dle prezenční listiny
Klíč k hlasování ZO: pro: proti: zdržel se:
Zasedání předsedá starosta Vladimír Jenčovský
Ověřovateli zápisu určeni: Ing. Darina Janotová, Václav Vaníček
Zapisovatel: Eva Siatková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Navržený program:
1) Žádosti
2) Informace o činnosti
3) Veřejné osvětlení
4) Rozpočtové opatření č. 3/2021
5) Mimořádná odměna starostovi
6) 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:5: 0 : 0
Prezenční listina je přílohou č. 1.
1. Žádosti
žádné nejsou
2) Informace o činnosti
2.1. Starosta se zúčastnil schůzky na MAS Orlicko ohledně dotací pro školy. Kde se
dozvěděl, co by měla škola připravit, pokud by chtěla žádat o nějaké dotace přes MAS
Orlicko. Ředitelka školy přítomna nebyla a žádné záměry připravené nemá. Starosta nějaké
záměry už vypracoval (vybavení jídelny, vybavení šaten, dovybavení tříd) a odeslal na MAS
Orlicko. Ještě zbývající záměry dopracuje. Uzávěrka podání záměrů je 29. 9.2021.
Přichází p. Radovan Hock v 19.10 hod.
3) Veřejné osvětlení
Bylo osloveno několik firem v okolí zabývajících se výstavbou a údržbou veřejného osvětlení,
které by byly schopny provést realizaci ještě v letošním roce. Cenové nabídky na kompletní
realizaci výměny sloupů a svítidel byly podány od pana xxxxxx z Jamného, který se nám
nyní o veřejné osvětlení stará, od pana xxxxxxxxxxxxxx ze Žamberka a od pana
xxxxxxxxxxxxx z České Třebové. Všichni projevili zájem a byli se tu podívat. Byly jim

1

Jména v tomto dokumentu jsou kvůli ochraně osobních údajů začerněna. Do
originálu tohoto dokumentu je možno nahlédnout na obecním úřadě.
předány stejné kompletní podklady pro vyhotovení cenových nabídek. Svítidla byla
neceněna ve více typech pro možnost výběru kvůli různým cenovým hladinám a dostupnosti.
Svítidel bylo naceněno 5 typů. Opakovaně konzultováno s firmou Efektivní osvětlení, od
které máme připravený projekt osvětlení a dost jasně nedoporučují „levnou“ řadu Philips a
Susa LED kvůli našim velkým vzdálenostem mezi stožáry. Ostatní 3 svítidla jsou v podobné
cenové relaci, jsou stejně kvalitní, takže záleží na dostupnosti. Tím se zúžil výběr pouze na
svítidla českého výrobce Lamberga.
V této první fázi budou vyměněny lampy (ty horší ze špatného technického stavu celého
osvětlení) – od hasičárny na horní konec, od p. xxxxxxx směr k p.xxxxxxxxx, od stavby p.
M.Hocka na hřiště, u xxxxxxxx a nad xxxxxxxx garáží.
Jedná se o :
22 kusů stožárů s výložníky
24 kusů svítidel
kompletní práce – (demontáž stávajících lamp, zemní práce, posun stožárů, betonáž,
montáž stožárů, svítidel, spojování kabelů, doplnění zemnění)
potřebný materiál
vyhotovení revizní zprávy
Předložené cenové nabídky seřazené od nejlevnější a zároveň i od nejstarší:
1. Pan xxxxx - práce s materiálem bez svítidel 386 858,- Kč bez DPH (s tím, že má
naceněný maximální počet předpokládaného množství materiálu a podle
skutečné spotřeby by se upravila cena)
- svítidla Lamberga 214 800,- Kč bez DPH
- celkem 601 658,- bez DPH
- předložil položkovou cenovou nabídku (jako jediný – v soutěžích to není
vyžadováno)
2. Pan xxxxx - práce 209 100,- materiál bez svítidel 241 239,- svítidla Lamberga 248 440,- bez DPH
- celkem 698 779,- bez DPH
3. Pan xxxxxx - práce 266 000,- materiál včetně svítidel Lamberga 480 900,- celkem 746 900,- bez DPH

*** Zastupitelstvo obce Orličky vybírá cenovou nabídku na kompletní realizaci výměny
22 sloupů 24 svítidel s nejnižší cenou kompletní realizace od pana xxxxx za cenu
601 658,- bez DPH. Cenové nabídky přílohou č.2.
Hlasování: 6 : 0 : 0
Usnesení č. 46/2021 bylo přijato
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4) Rozpočtové opatření č.3/2021
Účetní obce předkládá rozpočtové opatření č. 3/2021. Obec Orličky obdržela dotaci na Covid
a volby na základě avíza Pardubického kraje č.21-94 a 21-65.

*** Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č.3/2021 v předložené
podobě. Rozpočtové opatření je přílohou č.3.
Hlasování: 6: 0 : 0
Usnesení č. 47 /2021 bylo přijato

5) Mimořádná odměna neuvolněnému starostovi obce
Na minulém jednání zastupitelstva obce Orličky vznesla zastupitelka Eva Siatková návrh na
udělení mimořádné odměny starostovi obce.
Poskytnutí takové odměny je možné od 01.01.2018 dle příslušné novely Zákona o obcích.
Odměnu je možné poskytnout kterémukoliv členu zastupitelstva obce.
Dle zákona však musí být splněny určité náležitosti:
1) Řídí se § 76 Zákona o obcích
2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce může být
maximálně dvojnásobek stávající měsíční odměny
3) Návrh na odměnu musí být uveden jako samostatný bod navrženého programu
zasedání zastupitelstva obce („Pozvánka“)
4) Návrh musí být projednán jako samostatný bod včetně odůvodnění
5) Důvod poskytnutí odměny musí být uveden přímo ve schvalujícím usnesení
zastupitelstva
Dle výše uvedeného předkládá Zastupitelstvu obce Orličky k projednání návrh udělení
mimořádné odměny starostovi obce ve výši dvou měsíčních odměn, která mu náleží za
výkon funkce neuvolněného starosty.
Odůvodnění:
-

-

za plnění mimořádných časově náročných úkolů nad rámec povinností
vyplývajících z jeho funkce (neuvolněná pozice starosty)
za kontrolní činnost nad rámec povinností při realizaci akcí a významný
osobní podíl na těchto akcích (součinnost při komplexních pozemkových
úpravách, rozšíření parkovacích míst u myslivecké klubovny, sekání obecních
pozemků traktůrkem, příprava rozsáhlých oprav veřejného osvětlení a mnoho
dalších)
ušetření finančních prostředků obce – uzavření smluv s výhodnějšími
podmínkami, samostatné vypracovávání kupních a nájemních smluv,
samostatná příprava žádostí o dotace, údržba a péče o místní koupaliště –
požární nádrž.
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*starosta oznamuje, že se musí hlasování zdržet
Návrh na usnesení:
*** Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje poskytnutí mimořádné odměny dle § 76
zákona 128/2000 Sb. ve výši dvou měsíčních odměn neuvolněnému starostovi obce
Orličky, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon funkce
neuvolněného starosty za měsíc.
Důvodem je splnění mimořádných časově náročných úkolů nad rámec povinností
vyplývajících z jeho funkce neuvolněného starosty a významný osobní podíl nad
rámec jeho povinností při realizaci akcí a úspora finančních prostředků. Mimořádná
odměna bude vyplacena v nejbližším řádném výplatním termínu.
Hlasování: 5: 0 : 1 (Jenčovský)
Usnesení č. 48 /2021 bylo přijato
6) Různé
1 – starosta navrhuje, zda nenakoupit dopředu sloupy na opravu veřejného osvětlení na příští
rok (kvůli zdražování),
2 - zastupitelé souhlasí s nákupem sloupů na další rok
3 – V. Vaníček - jestli jsou sloupy včetně výložníků – ano, vysoké sloupy 2m výložníky a
nízké sloupy 1m výložníky
4 – D.Janotová – zatavené potraviny v potoce
5 – zastupitelé souhlasí s nákupem 100ks skládaných map „Cyklomapa Orlickoústecko
dětem“ za cenu 50,-Kč za kus – zajistí starosta
Další zastupitelstvo se bude konat 25.10.2021 v 19 hod.
Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 19.56 hod.

Zapsala: Eva Siatková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Darina Janotová

………..……………………………….

Václav Vaníček

..……….……………………………….

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