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. 12/2021
konaného dne 20.12. 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: Radovan Hock a Václav Vaníček
Zapisovatel: Eva Siatková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Navržený program:
1) Žádosti
2) Rozpočtové opatření 5/2021
3) Různé
Starosta předkládá návrh programu zasedání ke schválení.
ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou Radovan Hock a
Václav Vaníček. Zapisovatelkou je Eva Siatková.
Hlasování:7: 0 : 0
Prezenční listina je přílohou č. 1.
1. Žádosti
1.1. Pronájem nově zrekonstruovaného bytu 1+kk po bývalé poště čp.176.
Bylo doručeno celkem 7 žádostí o pronájem bytu. Dvě žádosti nesplňují podmínky pronájmu,
4 žádosti jsou od jednotlivců a 1 žádost je od matky s šestiměsíčním miminkem. Zájem o byt
byl velký. O byt projevil zájem ze zdravotních důvodů také pan xxxx, který má sám pronajatý
obecní sociální byt 3+1 na čp.190. Tímto se naskytla příležitost pro pana xxxx na výměnu
bytu z 3+1 na 1+kk.
Starosta navrhuje variantu byt 1+kk na čp.176 pronajmout panu xxxxx a byt 3+1 jedinému
zájemci s rodinou panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Zastupitelé souhlasí.
***Zastupitelstvo obce Orličky vybírá za nájemníka pro byt 1+KK v přízemí budovy č.p.
176 pana xxxxxxxxxx a pověřuje starostu se sepsáním nájemní smlouvy. Nájemní
smlouva přílohou č.2
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 64/2021 bylo přijato
**Zastupitelstvo obce Orličky vybírá za nájemníka pro sociální byt 3+1 číslo bytu 8
v podkroví budovy č.p. 190 pana xxxxxxxxxxxxxx s rodinnou a pověřuje starostu se
sepsáním nájemní smlouvy. Nájemní smlouva přílohou č.3.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 65/2021 bylo přijato
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1.2. Město Jablonné nad Orlicí vypovědělo obci veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků z důvodu organizačních změn na Městském
úřadě Jablonné nad Orlicí a zároveň předložili návrh smlouvy nové.
***Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o výkonu
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s Městem Jablonné nad
Orlicí a pověřuje starostu jejím podpisem. Smlouva je přílohou č. 4.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č.66/2021 bylo přijato

1.3. Veřejné osvětlení – pan xxxx má hotové práce na výměně veřejného osvětlení kromě
demontáže vysokých betonových stožárů a dílčí revizní zprávy – tyto 2 věci se budou dělat
až na jaře roku 2022 a dále předal finální přehled nákladů podle skutečnosti. Největší rozdíl
dělalo o 22 spojek více, protože elektrické vedení nešlo ideálním směrem posunu stožárů,
musela se dát nová sukně na betonový sloup, který jako jediný musel zůstat, jedna krabice
na sloup nízkého napětí a největší položka je zemní protlak na křižovatce u xxxxxxxx, kde se
zjistilo, že spojka propojující několik směrů leží uprostřed křižovatky – zde je domluveno, že
toto kritické místo bude přesunuto do obecního svahu mimo asfalt. Vícepráce činí celkem
38 251,- Kč zkontrolované a provedené – kvůli klimatickým podmínkám bude vytvořen
dodatek ke smlouvě o dílo, kde budou promítnuty vícepráce, které budou zaplaceny a
posledních 15 000,- Kč bude zaplaceno až po odstranění zbylých betonových stožárů a
předání dílčí revizní zprávy.
***Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
VO2021 – rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Orličky uzavřené dne 1.10.2021
s panem xxxxxxxxxxxxx a pověřuje starostu jeho podpisem. Dodatek č.1 je přílohou č.
5.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č.67/2021 bylo přijato

2) Rozpočtové opatření č. 5/2021
Účetní obce předkládá zastupitelům rozpočtové opatření č. 5/2021.
***Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 v předložené
podobě. Rozpočtové opatření je přílohou č.6.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 68/2021 bylo přijato
3) Různé
3.1. Podání žádosti o dotaci na provoz prodejny Konzum.
Začátkem měsíce ledna se mohou podávat žádosti o dotaci na provoz prodejny Konzum.
K podání žádosti starosta potřebuje souhlasné usnesení zastupitelstva.
***Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z
rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova v
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roce 2022 – Akce programu obnovy venkova – dotační titul 2 – Prodejny a pověřuje
starostu podáním žádosti o dotaci.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 69/2021 bylo přijato

Dotazy:
klubovna – řešit maringotku a nepořádek
tabulka akcí – doplnění nápadů, řešit na dalším zasedání

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast, za spolupráci zastupitelům v uplynulém
roce a popřál krásné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku.
Zasedání ZO ukončil v 19.30 hod.
Další zastupitelstvo 31.1.2022 v 19:00 hod.

Zapsala: Eva Siatková

Ověřovatelé zápisu:

Radovan Hock

………..……………………………….

Václav Vaníček

..……….……………………………….

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