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. 11/2021
konaného dne 29.11. 2021 v 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé: Vladimír Jenčovský, Eva Siatková, Václav Vaníček, Ing. Darina
Janotová, Michal Hock, Radovan Hock, MUDr. Aleš Siatka
Omluveni:
Hosté: Dle prezenční listiny
Klíč k hlasování ZO: pro: proti: zdržel se:
Zasedání předsedá starosta Vladimír Jenčovský
Ověřovateli zápisu určeni: Ing. Darina Janotová a MUDr. Aleš Siatka
Zapisovatel: Eva Siatková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Navržený program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Žádosti
Informace o činnosti
Obecně závazná vyhláška o odpadech 2/2021
Plán inventur
Rozpočtové provizorium
Rozpočtové opatření 4/2021
Změna sazebníku
Různé

Starosta předkládá návrh programu zasedání ke schválení.
ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou ing. Darina Janotová a
MUDr. Aleš Siatka. Zapisovatelkou je Eva Siatková.
Hlasování:7: 0 : 0
Prezenční listina je přílohou č. 1.
1. Žádosti
1.1. Základní škola a Mateřská škola Orličky žádá o jmenování člena školské rady ze členů
zastupitelstva obce na další funkční období 3 let.
V minulém období tuto funkci vykonával pan Václav Vaníček. Starosta navrhuje, aby
v činnosti pokračoval i nadále. Pan Václav Vaníček souhlasí.
***Zastupitelstvo obce Orličky jmenuje Václava Vaníčka členem školské rady na další
funkční období 3 let.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 53/2021 bylo přijato

1.2. Sociální služby Lanškroun žádají o finanční dar na pobytové sociální služby Domov pro
seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací služby.
Obyvatelé naší obce tyto záslužné služby občas využívají. Obec patří do jejich spádové
oblasti. Finanční dary obce na podobné služby se pohybují od 2 000,- do 5 000,- Kč.
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***Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s poskytnutím finančního daru na pobytové
sociální služby Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací
služby ve výši 5000,- Kč. Darovací smlouva je přílohou č.2.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 54/2021 bylo přijato

1.3. Spolek Naše odpady zaslalo nabídku přihlášky základního člena do spolku a žádost o
poskytnutí daru 4500 Kč.
Starosta dohledal pár informací na internetu a zjistil, že stejnou pomoc obcím nabízí
mnohem větší Svaz měst a obcí ČR. Takže vyjednávací schopnosti se nedají porovnat.
Proto členství ve spolku Naše odpady je zbytečné.
***Zastupitelstvo obce Orličky nesouhlasí se vstupem do spolku Naše odpady, z. s., a
nesouhlasí ani s finančním darem 4500,- Kč.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 55/2021 bylo přijato
1.4. Jamenská a.s. připravila dodatek č.3 ke smlouvě o zimní údržbě komunikací, kterým
zdražují práci traktoru s radlicí z 560,- Kč/hod na 650,- Kč/hod bez DPH. Důvod uvádějí
nárůst cen pohonných hmot.
***Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením Dodatku č.3 ke smlouvě o zimní
údržbě komunikací uzavřenou se společností Jamenská a.s. Dodatek je přílohou č.3,
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 56/2021 bylo přijato

2) Informace o činnosti
2.1. Starosta informuje, že práce na veřejném osvětlení se pomalu blíží ke konci. Chybí dva
reklamované dvojité výložníky (špatný úhel 90 stupňů místo správného 120 stupňů).
Dále výložník na sloupu směrem k čp.15 (Vaníček Václav). Veškeré problémy při
realizaci se zatím podařilo vyřešit.
2.2. Byla podána žádost o dotaci na dětská hřiště.
2.3. Starosta ve spolupráci s panem Radovanem Hockem řeší několik let nefunkční vytápění
sociálních zařízení v mateřské a základní škole.
2.4. Proběhly přípravy k rozsvícení vánočního stromku. Starosta děkuje paní Siatkové za
pomoc a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a jeho
ženě za výrobu nádherných ozdob na vánoční stromeček.
2.5. Starosta zajistil odpověď na otázku pana Aleše Siatky z minulého zasedání – škola
v Jamném byla rekonstruovaná z dotačního titulu - od ministerstva financí, podpora
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obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.
2.6. Bude potřeba řešit rozbité plovoucí čerpadlo u SDH. Nové stojí cca 25 000 – 30 000,Kč. Starosta zkusí požádat o dotaci k Pardubickému kraji na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2022.
***Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu
Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2022. Žádost je přílohou č.4.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 57/2021 bylo přijato

3) Obecně závazná vyhláška o odpadech 2/2021
Účetní obce informuje zastupitele, že po konzultaci vyhlášky č.2/2021 o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s ministerstvem vnitra jsme dospěli k závěru,
že je potřeba zrušit předešlé usnesení č.51/2021, kterým jsme výše uvedenou vyhlášku
schvalovali. Z důvodu, že je nakonec možnost uzavřít novou vyhlášku dle podobného
stávajícího modelu na poplatníka a u chalupářů na nemovitost.
***Zastupitelstvo obce Orličky revokuje usnesení č.51/2021 ze dne 25.10.2021 ve znění:
„Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje OZV č.2/2021 o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci.“
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 58/2021 bylo přijato
Poté účetní obce předkládá zastupitelům ke schválení novou Obecně závaznou vyhlášku
č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
***Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2021 o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Vyhláška je přílohou
č.5.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 59/2021 bylo přijato
4) Plán inventur
Účetní obce předkládá zastupitelům ke schválení Plán inventur na rok 2021. Inventarizace
bude probíhat od 6.1. do 31.1 2022.
***Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Plán inventur na rok 2021.
Plán je přílohou č. 6.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 60/2021 bylo přijato
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5) Rozpočtové provizorium
Účetní obce předkládá zastupitelům ke schválení rozpočtové provizorium.
***Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2022. Platnost
provizoria bude ukončena přijetím řádného rozpočtu obce na tok 2022. Rozpočtové
provizorium bude probíhat dle platných pravidel rozpočtového provizoria.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 61/2021 bylo přijato
6) Rozpočtové opatření č. 4/2021
Účetní obce předkládá zastupitelům rozpočtové opatření č. 4/2021. Obec Orličky obdržela
dotaci na Covid na základě avíza Pardubického kraje č.21-112 a dochází k navýšení nákladů
na opravu veřejného osvětlení oproti schválenému rozpočtu.
***Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 v předložené
podobě. Rozpočtové opatření je přílohou č.7.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 62/2021 bylo přijato
7) Změna sazebníku
Účetní obce předkládá zastupitelům návrh na změnu sazebníku poplatků. Sazebník se
doplňuje o dlouhodobý pronájem povodňových domků 3 500,-Kč + služby /měsíc a sazba za
podnikatelskou popelnici ve výši 2 500,-Kč/rok.
***Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje nový sazebník platný od 1.12.2021. Sazebník
je přílohou č. 8.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 63/2021 bylo přijato
7) Různé
7.1 Střednědobý výhled – připravit a rozeslat zastupitelům ke konzultaci a poté vyvěsit na 15
dnů na úřední desku.
7.2 A. Siatka – děkuje všem, kdo pracovali na veřejném osvětlení.
7.3. M.Hock – odeslat objednávku na školení na motorové pily
7.4. Konečně po několikateré urgenci přišlo Požárně bezpečnostní řešení čp. 176 od paní
xxxxxxx
7.5. V.Vaníček – smrčky u p. xxxxxxxxx zasahují obecní pozemky
7.6. R.Hock – upozornit silničáře – označení hran komunikací tyčkami – kácejí se, špatně
zatlučené.
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Dotazy:
žádné

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 20.00 hod.
Další zastupitelstvo 20.12. 2021 v 19:00 hod.

Zapsala: Eva Siatková

Ověřovatelé zápisu:

ing. Darina Janotová

………..……………………………….

MUDr. Aleš Siatka

..……….……………………………….

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