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. 3/2022
konaného dne 28.3. 2022 v 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé: Vladimír Jenčovský, Eva Siatková, MUDr. Aleš Siatka, Václav Vaníček,
Radovan Hock, Michal Hock
Omluveni: Ing. Darina Janotová ( příchod 19.20 hod)
Hosté: Dle prezenční listiny
Klíč k hlasování ZO: pro: proti: zdržel se:
Zasedání předsedá starosta Vladimír Jenčovský
Ověřovateli zápisu určeni: Václav Vaníček, Michal Hock
Zapisovatel: Eva Siatková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Navržený program:
1) Žádosti
2) Informace o činnosti
3) Schválení rozpočtu obce na rok 2022
4) Schválení střednědobého výhledu obce 2022-2025
5) Různé
Poté předkládá návrh programu zasedání ke schválení.
ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou Václav Vaníček a
Michal Hock. Zapisovatelkou je Eva Siatková.
Hlasování: 6: 0 : 0
Presenční listina je přílohou č. 1.
1. Žádosti
1.1. Žádost o sponzorský dar – Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“ – na provoz
areálu ve výši 5000,- Kč především z důvodu omezení provozu ekovýchovných programů a
vstupného v předešlých dvou letech kvůli covidu.
Zastupitelé nesouhlasí s podporou.
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 5000,- Kč
Záchranné stanici a ekocentrumu „Pasíčka“.
Hlasování: 0 : 6 : 0
Usnesení č. 14/2022 nebylo přijato

2. Informace o činnosti
2.1. Byla podána žádost o dotaci na mysliveckou klubovnu a další na vybavení horního
patra hasičské zbrojnice za SDH Orličky.
2.2. Svítidla a stožáry na veřejné osvětlení jsou nakoupené a uskladněné v obci. Nyní bude
probíhat konzultace o umístění stožárů kvůli cenové nabídce na realizaci.
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2.3. Byl pokácen smrk před budovou základní školy a bude pokácen ten největší smrk nad
požární nádrží kvůli zdravotnímu stavu a bezpečnosti.

3) Schválení rozpočtu obce na rok 2022
**Zastupitelstvo Obce Orličky schvaluje schodkový rozpočet obce Orličky na rok 2022
v třídění na paragrafy. Rozpočet tvoří přílohu č. 2
Hlasování: 6 : 0 : 0
Usnesení č. 15/2022 bylo přijato

4) Schválení střednědobého výhledu obce 2022-2025
**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje řádně vyvěšený střednědobý výhled Obce
Orličky na období 2022 – 2025 v předložené podobě. Výhled tvoří přílohu č. 3
Hlasování: 6 : 0 : 0
Usnesení č. 16/2022 bylo přijato

5) Různé
5.1. Zastupitelé berou na vědomí zápis o výsledku kontroly č. 2/2022 Finančního výboru
obce Orličky. Příloha č.4.
5.2. Nabídka podpory Pardubického kraje na nákup automatizovaného externího
defibrilátoru, takzvaného AED, kdy podpora při zakoupení může dosáhnout 50%, nebo
maximálně 40000,- Kč
-nevyužijeme nákup z důvodu náročného technického zabezpečení a dobré dostupnosti
okolních složek
5.3. Návrh na stanovení záplavového území významného vodního toku Orličský potok
- můžeme se vyjádřit do konce měsíce
- zkomplikuje to následnou výstavbu kolem potoka
- zastupitelé se shodli dle místních znalostí na redukci návrhu záplavového území, starosta
vytvoří reakci na tento návrh
Přichází paní Janotová Darina v 19.20 hod.

Dotazy:
M. Hock – zábradlí u školy - opravy
D. Janotová – dotaz ohledně pálení listí, zda máme někde ošetřeno
starosta – Nemáme, ale zákon o ochraně ovzduší toto reguluje. Postup je
následující, domluva se sousedem, pokud není možná domluva, věc řešit
rovnou přes PČR, ne starostu.
V. Vaníček – schody okolo xxxxxx
E.Siatková - vybudovat nový chodník nebo zábradlí na hřbitově
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Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 19.30 hod.
Další zastupitelstvo: 25.4.2022

Michal Hock

……….……………………………….

Václav Vaníček

……….……………………………….

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