Jména v tomto dokumentu jsou kvůli ochraně osobních údajů začerněna. Do
originálu tohoto dokumentu je možno nahlédnout na obecním úřadě.
Zápis ze zasedání a usnesení Zastupitelstva obce Orličky č. 10/2021
konaného dne 25.10. 2021 v 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomní zastupitelé: Vladimír Jenčovský, Eva Siatková, Václav Vaníček, Ing. Darina
Janotová, Michal Hock, Radovan Hock, MUDr. Aleš Siatka (od 19.05 hod)
Omluveni:
Hosté: Dle prezenční listiny
Klíč k hlasování ZO: pro: proti: zdržel se:
Zasedání předsedá starosta Vladimír Jenčovský
Ověřovateli zápisu určeni: Radovan Hock, Michal Hock
Zapisovatel: Eva Siatková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Navržený program:
Žádosti
Informace o činnosti
Podání žádosti o dotaci – Dětská hřiště
Obecně závazné vyhlášky o odpadech:
č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
5) Různé
1)
2)
3)
4)

Starosta předkládá návrh programu zasedání ke schválení.
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu
jsou Radovan Hock a Michal Hock. Zapisovatelkou je Eva Siatková.
Hlasování:6: 0 : 0
Prezenční listina je přílohou č. 1.
1. Žádosti
1.1. Sdružení obcí Orlicko žádá o poskytnutí příspěvku 25 000,- Kč na pořízení rolby na
úpravu lyžařských běžeckých stop – o tomto příspěvku již bylo předběžně jednáno na
jednom z minulých zasedání – zastupitelé se k tomuto vyjadřovali kladně.
***Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje příspěvek 25 000,- kč Sdružení obcí Orlicko
na pořízení sněhového pásového vozidla – rolby na úpravu lyžařských běžeckých stop
v oblasti Buková hora – Suchý vrch. Smlouva je přílohou č. 2.
Hlasování: 6 : 0 : 0
Usnesení č. 49/2021 bylo přijato

1.2. Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx o zvážení umístění zpomalovacích prvků na komunikaci od
hasičské zbrojnice směrem na horní konec obce. Důvod uvádí nepřiměřenou rychlost
některých řidičů.
Starosta - potvrzuje nezodpovědnost některých řidičů. Komunikace je úzká a v mnoha
místech nepřehledná. Doptával se občanů horního konce a jejich pohled je podobný.
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Příchází Aleš Siatka v 19.05 hod.
R.Hock – jeden zpomalovací prvek nic neřeší, umístit přechodně radar na měření rychlosti
M.Hock – není zastánce zpomalovacích prvků, řešit napomenutím dotyčných řidičů
Starosta již některé neukázněné řidiče napomenul. Navrhuje se poohlédnout po možnostech
řešení této věci, reálného překážení zpomalovacích prvků při zimní údržbě atd.
1.3. Na úřad byly doručeny 2 anonymní stížnosti. Které upozorňují na volně pobíhající
agresivní psy na horním konci obce. Obtěžují na veřejně přístupné komunikaci kolemjdoucí a
jejich chování je nepředvídatelné. Jedná se nejčastěji o vlčáka od xxxxxxx čp. 59.
Starosta ohledně tohoto problému panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx volal i osobně upozorňoval.
Pan xxxxxxxxxxxxxxxxx reagoval vždy s odůvodněním, že jsme přeci na vesnici. Občas si
pro psa zajel a pravděpodobně na chvíli uvázal. Starosta zjistí následné řešení situace.
Zastupitelé se přiklánějí k písemnému upozornění a v případě nezlepšení situace oznámit
přestupek na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

2) Informace o činnosti
2-1 MAS Orlicko – starosta předložil k nahlédnutí projektové záměry školy, které vypracoval
a předal na MAS. Příloha č. 3.
2-2 Proběhlo úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám.
2-3 Starosta byl pozván na slavnostní otevření nově zrekonstruované školy v Jamném.
Starosta zjistí, z jakých dotačních programů čerpali dotaci (dotaz p. Siatka)
2-4 Bylo demontováno kovové schodiště u hasičské zbrojnice kvůli bezpečnosti – bude
nahrazeno novým.
2-5 Probíhá dost časově náročná rekonstrukce veřejného osvětlení – svítidla už jsou
připravena k montáži, ale zatím nejsou výložníky na nízké sloupy
2-6 Proběhla schůzka s ředitelem Komunálních služeb ohledně změn v novém zákoně o
odpadech. Seznámil nás se změnami, které začnou platit od 1.1.2022:
-povinnost obce minimálně 2x ročně zajistit sběr objemného odpadu a to vždy
s dozorem obsluhy
-odstraňování stavebních a demoličních odpadů bude vypadat tak, že občan i podnikatel
musí mít předem uzavřenou smlouvu se zpracovatelem odpadu a až poté může tento
odpad odvážet k likvidaci
-pro podnikatele platí
- komunální odpad – smlouva s obcí
- výrobní odpad – smlouva se zpracovatelem odpadu
2-7 Byla provedena montáž druhého hydrantu v budově OÚ.
2-8 Starosta upomíná paní xxxxxxxx, aby dokončila požárně bezpečnostní zprávu, která je
potřeba ke změně užívání zrekonstruovaného bytu v budově OÚ.
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3) Podání žádosti o dotaci – Dětská hřiště
Projekt na dětská hřiště byl aktualizován, bylo doručeno nové stanovisko stavebního úřadu,
kde se uvádí, že stavba nepodléhá povinnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). K podání žádosti o dotaci je potřeba usnesení
zastupitelstva. Poté budou podklady zpracovány a žádost bude podána.
***Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu dětských
hřišť k Ministerstvu pro místní rozvoj do programu “podpora obnovy a rozvoje
venkova“ pro podprogram 2.8 DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku a pověřuje starostu její přípravou a včasným
podáním na MMR. Příloha č.4.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 50/2021 bylo přijato

4) Obecně závazné vyhlášky o odpadech
4-1 Obecně závazná vyhláška obce Orličky č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci
p. Siatková seznamuje zastupitele se změnami v odpadové legislativě, která je účinná od
1.1.2022. a možnostmi vydání nové vyhlášky. Nejbližší zavedenému způsobu likvidace
komunálního odpadu je místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci,
jehož základem je objem odloženého odpadu. Základ dílčího poplatku činí 50 l odpadu na
poplatníka za měsíc. Sazba poplatku činí 1,- Kč za 1l. Celková výše poplatku za rok na
poplatníka činí 600,- Kč.
Pro zvážení možnosti navýšení poplatku předložila doplatky obce na odpady za 3 roky zpět
2020 – 169 307,- Kč
2019 – 93 945,- Kč
2018 – 52 992,- Kč
M Hock: v kontejneru na plasty jsou celé naplněné pytle
Starosta navrhuje vytvořit anketu – buď zdražení nebo méně svozů v zimě
***Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2021 o
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Vyhláška je
přílohou č.5.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 51/2021 bylo přijato

4-2 Obecně závazná vyhláška obce Orličky č. 3/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Novou odpadovou legislativou je dotčena i právní úprava systému nakládání s odpadem
v obci. Stávající systém, zavedený v obci, neodpovídá nové právní úpravě. Proto je obec
povinna vydat novou vyhlášku, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
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***Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.3/2021 o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Vyhláška je přílohou č.6.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 52/2021 bylo přijato

4) Různé
4-1 ZO bere na vědomí předložené vyúčtování ZŠ a MŠ Orličky
Dotazy:
xxxxxxxxxx – proč nejsou osekané pozemky v okolí hasičárny
A. Siatka – návrh od p. xxxxxxxxxx. – více laviček k odpočívání po obci
*starosta děkuje za vyřízení návrhu a připomíná, že se přidání laviček plánuje, jen bylo
potřeba řešit důležitější věci
A. Siatka – provést aktualizaci projektu na hřiště, za který se zaplatily peníze
*starosta - v současné době se již využití hřiště u myslivecké klubovny změnilo (přístavba),
znamenalo by to větší změnu projektu

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 20.00 hod.
Další zastupitelstvo 29.11. 2021 v 19:00 hod.

Zapsala: Eva Siatková

Ověřovatelé zápisu:

Radovan Hock

Michal Hock

………..……………………………….

..……….……………………………….

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