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. 1/2022
konaného dne 31.1. 2022 v 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé: Vladimír Jenčovský, Eva Siatková, MUDr. Aleš Siatka, Václav Vaníček,
Ing. Darina Janotová, Radovan Hock, Michal Hock
Omluveni:
Hosté: Dle prezenční listiny
Klíč k hlasování ZO: pro: proti: zdržel se:
Zasedání předsedá starosta Vladimír Jenčovský
Ověřovateli zápisu určeni: Ing. Darina Janotová, Michal Hock
Zapisovatel: Eva Siatková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Navržený program:
1) Žádosti
2) Informace o činnosti
3) Různé
Poté předkládá návrh programu zasedání ke schválení.
ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou ing. Darina Janotová a
Michal Hock. Zapisovatelkou je Eva Siatková.
Hlasování: 7: 0 : 0
Presenční listina je přílohou č. 1.
1. Žádosti
1.1. Ceník svozů a odstranění odpadů v roce 2022
Komunální služby Jablonné zaslali aktuální ceník pro rok 2022 – dochází ke zdražování za
využití a odstraňování odpadů z důvodů navýšení cen pohonných hmat a energií.
Zimní svozy nefungují v takovém rozsahu, jak by měly.
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o
odstraňování odpadů pro rok 2022 a pověřuje starostu jeho podpisem. Dodatek je
přílohou č.2
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 1/2022 bylo přijato
1.2. Městská knihovna Jablonné nad Orlicí zaslala žádost o prodloužení dohody o odborné
pomoci pro rok 2022. V loňském roce jsme přispěli částkou 5000,- Kč.
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s prodloužením dohody o odborné pomoci pro
rok 2022 s Městskou knihovnou Jablonné nad Orlicí, z rozpočtu obce přispívá částkou
5000,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. Dohoda je přílohou č. 3.
Hlasování: 7: 0 : 0
Usnesení č. 2/2022 bylo přijato
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1.3. xxxxxxxxxxxxx v zastoupení projektanta žádají o souhlas s navrženým napojením na
komunikaci.
V budoucnu by bylo potřeba vyasfaltovat obecní pozemek mezi srážkou na vodu a
stávajícím asfaltem kvůli naplavování nečistot na asfalt (cca 6m délky).
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s napojením – zřízením sjezdu z pozemku p.č.
863/1 na komunikaci obce Orličky a souhlasí také s přejezdem pozemku p.č. 59/3 dle
předložené dokumentace.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 3/2022 bylo přijato
2) Informace o činnosti
2.1. Byla podána žádost o dotaci na provoz prodejny Konzum
2.2. Byla podána žádost o dotaci na zakoupení nového plovoucího čerpadla pro JSDH
Orličky
2.3. Byly vyrobeny a rozneseny PFka 2022 + popřáno starším spoluobčanům
2.4. Uskutečnily se konzultace k připravované žádosti o dotaci na mysliveckou klubovnu
s MAS Orlickem – výměna stavebních otvorů, nové podlahy v kuchyni a 1. patře,
audiovizuální technika, případně takzvané pivní sety (stůl a lavice) – předpokládaná částka
je 500 000,-Kč podpora 80% nákladů, bez stavebního povolení, nelze na fasádu, protože
obálka budovy je omezena částkou 200 000 kč
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MAS Orlicko –
podpora spolkové a kulturní činnosti – myslivecká klubovna.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 4/2022 bylo přijato
2.5. Dotaci zkusíme využít i za SDH Orličky – k tomu ale konzultace teprve proběhnou a
žádost o dotaci se posílá na přelomu února/března 2022, využít na vybavení kuchyně, nové
podlahy
2.6. Proběhla příprava podkladů pro bezúplatný převod pozemků České republiky ve správě
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod
pozemků 115/2, 1125, 1178/2, 1023/7, 985/13 a 971/5 v k.ú. Orličky ve správě Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na obec Orličky.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 5/2022 bylo přijato
2.7. Kvůli možnosti v budoucnu podat žádost o dotaci na komunikaci okolo p. xxxxxx
k xxxxxx a kolem xxxxxxxxxxxxx bychom potřebovali mít ve vlastnictví veškeré pozemky pod
komunikacemi. Pan xxxxxxxxxxx by souhlasil se směnou a prodejem pozemků. Zastupitelé
souhlasí s pokračováním příprav směny a koupě pozemků.
2.8. Sdružení obcí Orlicko vydalo za pomoci dotačního titulu novou knížku Orlicko – Kladské
pomezí z ptačí perspektivy – obec obdržela zdarma pár výtisků, jeden dáme do knihovny,
školy a paní xxxxxxxxxxx, kronikářce, která kvůli zdravotnímu stavu končí.
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3) Různé
3.1. Veřejné osvětlení v druhé půlce obce – cenová nabídka od pana xxxxxxxxxx na
objednání materiálu pro zbytek veřejného osvětlení v obci za ceny minulého roku před
plánovaným letošním zdražením. Svítidla budou řešena na dalším zasedání.
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s nákupem sloupů a výložníků veřejného
osvětlení za ceny stejné jako v nejvýhodnější cenové nabídce z roku 2021 od pana
xxxxx. Celková cena je 229 577,- Kč bez DPH.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 6/2022 bylo přijato

Dotazy:
Radovan Hock - ohledně pozemků nad xxxxxxxxxxx čp.47– bude řešeno v rámci pozemkové
úpravy
Václav Vaníček – světlo u kostela, které nasvěcovalo kostel z čela
starosta – světlo je v plánu opět umístit na nové veřejné osvětlení
Váslav Vaníček – oslovit majitelé nemovitostí kvůli padajícímu sněhu ze střech
Eva Siatková – žádá o náměty do rozpočtu
Michal Hock – nové schůdky do šachty u požární nádrže

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 19.40 hod.
Další zastupitelstvo 28.2.2022 v 19:00 hod.

Zapsala: Eva Siatková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Darina Janotová

Michal Hock

………..……………………………….

……….……………………………….

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

