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Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 2/2022 

 konaného dne  28.2. 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: MUDr.Aleš Siatka, Radovan Hock  
Zapisovatel: Eva Siatková  
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.   
 

Navržený program: 

1) Žádosti 

2) Informace o činnosti 

3) Návrh rozpočtu 

4) Různé 

 

Poté předkládá návrh programu zasedání ke schválení. 

ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou MUDr. Aleš Siatka a 
Radovan Hock. Zapisovatelkou je Eva Siatková. 

Hlasování: 7: 0 : 0 

Presenční listina je přílohou č. 1. 

 

1. Žádosti 

 

1.1.  Žádosti o byty – protože zájemci o sociální byt 3+1 v čp. 190, kteří byli vybráni na 

prosincovém zasedání svoji žádost stáhli, je tento byt k dispozici. Novou žádost o tento byt 

3+1 podala xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (má  2 děti), zatím bydlí u rodičů. Její děti navštěvují 

základní a mateřskou školu v naší obci. 

Nejprve musíme zrušit usnesení č. 65/2021, kde jsme pro tento byt vybrali pana xxxxxxxx.  

 

**Zastupitelstvo obce Orličky ruší usnesení č. 65/2021 z důvodu stáhnutí žádosti 

vybraného nájemníka před podpisem nájemní smlouvy. 

Hlasování: 7 : 0 : 0      

Usnesení č. 7/2022 bylo přijato 

 

**Zastupitelstvo obce Orličky vybírá za nájemníka pro sociální byt 3+1 v podkroví 

budovy č.p. 190 paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a pověřuje starostu se sepsáním nájemní 

smlouvy. Nájemní smlouva je přílohou č.2. 

Hlasování: 7 : 0 : 0      

Usnesení č. 8/2022 bylo přijato 
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2. Informace o činnosti  

2.1. Starosta vypracoval podrobnou přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci na 

mysliveckou klubovnu a hasičskou zbrojnici.  

2.2. Starosta a Václav Vaníček se zúčastnili konzultací v MAS Orlicku, kde zjistili, co vše je 

způsobilý výdaj pro podporu spolkové činnosti v hasičské zbrojnici – podlahová krytina jen 

pevně nespojená s podkladem – takže PVC, vybavení kuchyně: nerezové pracovní prostory, 

kusový koberec pro zřízení dětského koutu, skládací lavičky a stoly - takzvané pivní sety, 

společenské obleky pro členy SDH. 

 

2.3. Starosta se zúčastnil konference MAS Orlicka – představení uskutečněných projektů ve 

školách – iniciativa vycházet od škol. 

2.4. Starosta byl pozván na výroční schůzi mysliveckého spolku Orličky-Čenkovice, kde byla 

domluvena spolupráce pro akci ukliďme Česko. Následně byla oslovena naše škola a SDH – 

všichni přislíbili zapojení – sobota 2.4.2022. 

2.5. Obec je přinucena kvůli novele vyhlášky ke zřízení vodoměru na evidování celkem 

odebrané vody naším vodovodem. Konzultováno s p. xxxxxxxx, který by pomohl  zprovoznit i 

„nový“ rezervoár. 

 

3) Návrh rozpočtu 

Návrh rozpočtu  všichni zastupitelé obdrželi emailem, kromě SDH a školy nebyly podány  

žádné další návrhy. 

Po dotazu občanů, jestli bude obec také přispívat na humanitární pomoc Ukrajině, p. 

Siatková navrhuje navýšení výdajové strany rozpočtu o humanitární pomoc Ukrajině. Ať už 

formou finančního daru, nebo přímým nákupem dle seznamu potřebných věcí. Starosta 

navrhuje nákup v naší prodejně Konzum, takto by vynaložené finance pomohly hned dvakrát. 

Zastupitelé se shodli na finanční částce 10 000,- Kč. A. Siatka navrhuje částku rozdělit na ½ 

a finanční dar poslat přes nadaci Člověk v tísni.  

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10 000,- Kč na 

humanitární pomoc Ukrajině. 

Hlasování: 7 : 0 : 0      

Usnesení č. 9/2022 bylo přijato 

 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s návrhem rozpočtu obce na rok 2022. Návrh 

rozpočtu je přílohou č. 3. 

Hlasování: 7 : 0 : 0      

Usnesení č. 10/2022 bylo přijato 

 

4) Různé 

4.1. Veřejné osvětlení - pokračování oprav v druhé půlce obce, na minulém zasedání jsme 

schvalovali stožáry a výložníky, dnes nákup svítidel. 

 



Jména v tomto dokumentu jsou kvůli ochraně osobních údajů začerněna. Do 
originálu tohoto dokumentu je možno nahlédnout na obecním úřadě. 

3 
 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s nákupem 23 ks. svítidel veřejného osvětlení 

za ceny stejné jako v nejvýhodnější cenové nabídce z roku 2021 od pana xxxxx. 

Celková cena je 205 992,- Kč bez DPH. 

Hlasování: 7 : 0 : 0      

Usnesení č. 11/2022 bylo přijato 

 

4.2. Podpora SDH Orličky při podání žádosti o dotaci na podporu spolkových činností – 

nutná podpora obce, nejdříve úhrada veškerých nákladů formou půjčky od obce a po 

vyúčtování dotace SDH obci 80% zapůjčených prostředků vrátí. 

 **Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podporou SHD Orličky při schválení žádosti 

o dotaci spočívající v poskytnutí financí potřebných pro nákup vybavení. 

Hlasování: 7 : 0 : 0      

Usnesení č. 12/2022 bylo přijato 

 

4.3. Inventarizační zpráva za rok 2021 

Účetní obce předkládá zastupitelstvu zprávu z provedené inventarizace za rok 2021. 

Zastupitelstvo obce Orličky bere na vědomí inventarizační zprávu obce Orličky za rok 2021. 

Zpráva je přílohou č. 4. 

 

4.4. Zastupitelstvo obce Orličky bere na vědomí zprávu z finančního výboru POZŠ. Zápis je 

přílohou č.5. 

Vytvořit směrnici na pravidla čerpání rezervního fondu pro POZŠ. 

 

4.5. Na základě upozornění oddělení dozoru odboru veřejné správy, dozoru a kontroly 

Ministerstva vnitra České republiky došlo opět ke změně právního výkladu zákona o 

odpadech a tudíž musíme znova schválit Obecně závaznou vyhlášku obce Orličky č.1/2022 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

 

**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Orličky 

č.1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Vyhláška je 

přílohou č.6. 

Hlasování: 7 : 0 : 0      

Usnesení č. 13/2022 bylo přijato 

 

4.6. Situace na Ukrajině  

- v případě potřeby starosta nabídl naše 2 povodňové domky pro dočasné ubytování 

uprchlíků – se spoluprací s Pardubickým krajem, který bude případné ubytování 

rozdělovat 
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4.7.  Pan xxxxxxxxxxxx byl osloven starostou ohledně směny a prodeje pozemků pod 

komunikací vedoucí od paní xxxxxxxx ke kostelu. 

– jedná se celkem o 554 m2 po směně, které by nám byl pan xxxxxxx ochotný prodat. 

Požaduje 55 kč/m2 s tím, že to před 20 lety kupoval za 40 kč/m2. Celková částka je cca 

30470,- Kč plus geometrické zaměření a náklady za vklad do KN. 

Zastupitelé souhlasí se směnou a nákupem pozemků od p. xxxxxx a pověřují starostu 

se zařízením geometrického plánu.  

 

Dotazy: 

M. Hock: nabídka pomoci Ukrajině – rodina v Letohradě – nabízí pomoc při svozu darů a 

materiálu do Jablonného 

- nabídka pro občany  - mohou přinést dary i na obec 

 

 

Další zastupitelstvo: 28.3.2022 

 

                        Radovan Hock                           ……….……………………………….  

 

 

 

                                  MUDr. Aleš Siatka                       ……….……………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

    ………….………………………………………………….. 

                                         Vladimír Jenčovský, starosta obce Orličky 

 


