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

1 
 

Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 4/2022 

 konaného dne  25.4. 2022 v 19.00 hod v hasičské zbrojnici 

 

Přítomní zastupitelé: Vladimír Jenčovský, Eva Siatková, MUDr. Aleš Siatka, Radovan Hock, 
Michal Hock 
Omluveni: Václav Vaníček 
Hosté: Dle prezenční listiny  
Klíč k hlasování ZO: pro:  proti:  zdržel se:  
Zasedání předsedá starosta Vladimír Jenčovský 
Ověřovateli zápisu určeni: Radovan Hock, MUDr. Aleš Siatka 
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 Radovan Hock, MUDr. 
Aleš Siatka. Zapisovatelkou je Eva Siatková. 
Hlasování: 6: 0 : 0 

Presenční listina je přílohou č. 1. 

 

1. Žádosti 

 

žádné 

 

2. Informace o činnosti  

2.1.  Byly zpracovány a odeslány připomínky k návrhu na stanovení záplavového území 

významného vodního toku Orličský potok. A. Siatka: zda došlo k zmenšení záplavového 

území – starosta: ano, vycházeli jsme z místních znalostí a historie rozvodnění potoka. 

2.2. Proběhla schůzka výboru zástupců obce ohledně probíhajících komplexních 

pozemkových úpravách, kde jsme předali připravené požadavky na výsledné povrchy a trasy 

komunikací kolem zastavěného území obce, další schůzka bude 10.5.2022 ohledně 

připravovaných protierozních opatření. 

2.3. Proběhla konzultace ohledně dotačních možností na rekonstrukci požární nádrže – bude 

nám zaslána zdarma studie proveditelnosti, kde se dozvíme finanční náročnost a 

předpokládanou výši podpory 

2.4. Proběhla konzultace ohledně již dříve plánované výsadby zeleně po obci – minulá výzva 

byla předčasně vyčerpána ještě před podáním žádosti o dotaci. Nová výzva je podmíněna 

finanční náročností min. 150 tis. Kč a se 100% podporou včetně projektové přípravy. 

Starosta připraví na další zasedání podklady pro usnesení.  

2.5. Proběhla schůzka ohledně našich pozemků, na kterých dříve hospodařil pan xxxx, dnes 

je to Bystřecká a.s., která automaticky tyto pozemky dala zakreslit do LPISu bez vyřešených 
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nájemních smluv. Kvůli špatnému načasování, protože hospodáři žádají o dotace do 

16.května bylo domluveno, že ekvivalent běžné výše nájmu bude obci zaplacen jednorázově 

v podobě daru a smluvně toto vyřeší obec standardním postupem záměry pronájmu atd. do 

podzimu letošního roku. 

2.6. S p. xxxxxxx byly domluveny potřebné úpravy nového rezervoáru na pitnou vodu a také 

vybudování vodoměrné šachty s vodoměrem. Nabídnutá cena je 56 945,- Kč bez DPH s tím, 

že v této částce jsou výkopové práce v ceně 25000,- Kč a fakturovaly by se podle 

skutečnosti. 

2.7. Proběhla akce ukliďme Česko. Starosta by chtěl tímto poděkovat za účast ZŠ a MŠ 

Orličky, Mysliveckému spolku Orličky-Čenkovice, SDH Orličky a samozřejmě ostatním 

dobrovolníkům. Škola chodila v týdnu střed obce. V sobotu po úklidu bylo připraveno malé 

občerstvení.  

2.8. Starosta připravuje pro obyvatele návod pro svoz nebezpečného odpadu a pro domovní 

objemný odpad, protože je v letošním roce hodně organizačních změn. Mezi největší změny 

patří, že pneumatiky budou sváženy spolu s nebezpečným odpadem už v pátek. Další 

změna bude u sobotního sběru objemných domovních odpadů do kontejnerů na stanovišti 

před hasičárnou, nově i s obsluhou od firmy KOS a pouze od 8 do 11 hod.  

2.9. Proběhlo několik diskuzí s rodiči dětí, kteří nejsou spokojeni s úklidem a stravováním ve 

škole. Starosta byl informován o situaci ve škole a o tom, že se rodiče s paní ředitelkou 

sejdou.  

3) Různé 

3.1. Starosta informuje zastupitele a přítomné hosty o neohlášené kontrole zastupitelů v ZŠ a 

MŠ Orličky. Ta byla provedena dne 14.4.2022 na opakující se stížnosti rodičů - matek žáků 

školky a školy na špatné hygienické podmínky ve škole. Především na toaletách a v jídelně. 

Starosta doložil informace i fotografiemi pořízenými při kontrole, které prokazovaly velmi 

špatný až katastrofální stav úklidu, skladování potravin kuchyni a v jídelně, nebezpečné 

nezajištěné ukládání čistících prostředků. Konstatoval nepřijatelný stav a i nebezpečí z něj 

pro děti plynoucí. Z kontroly zřizovatele školy byl proveden zápis a předán ředitelce školy. 

Zápis z kontroly je přílohou č.2 zápisu 

V diskuzi byla přítomná ředitelka školy paní xxxxxxxx a byla dotazována zastupiteli paní 
D.Janotovou, A.Siatkou, E.Siatkovou, R.Hockem a starostou obce a přítomným hostem p. 
xxxxxxxxxx. Dotazy se týkaly  kontroly úklidu ze strany ředitelky, toho  zda je vůbec vytvořen 
systém  pravidelných  povinností při úklidu pro zaměstnance školy, zejména  paní 
xxxxxxxxxx, která  má úklid v pracovních povinnostech. Zda vůbec a jak bylo zajištěno 
proškolení ve věcech společného stravování a jeho hygieny náhradníkem stálého 
zaměstnance paní xxxxxxxxxx v době její dlouhodobé pracovní neschopnosti. 
Z odpovědí ředitelky školy vyplynulo, že kontrolu podcenila, de facto neprováděla a netrvala 
na zlepšení neutěšeného stavu  z obav z negativní reakce stálého zaměstnance a jeho 
náhradníka v době zmíněné dlouhodobé pracovní neschopnosti. Po kontrole, dle slov 
ředitelky, byla s tímto náhradníkem ukončena dohoda o pracovní činnosti. 

A.Siatka se zvláště dotazuje ředitelky, jak je možné, že nedošlo po více než roce od 
minulé kontroly k dodržování hygienických standardů ve škole a ze strany ředitelky 
k nápravě katastrofálního nepořádku i s rizikem případné infekce pro děti v kabinetu 
pomůcek. Ředitelka  uznala, že k nápravě z její strany nedošlo, ale s argumentací, že do 
kabinetu není volný přístup. Uvedení zastupitelé vyzvali ředitelku školy k neodkladné 
nápravě zjištěných nedostatků, jak byly všechny uvedeny starostou a dalšími zastupiteli a 
hosty v diskuzi a stanovili ředitelce školy povinnost toto zajistit v zájmu samotné existence 
školy. Zastupitelé obce trvají na existenci školy  jako na službě  potřebné pragmaticky pro 
mladé občany obce a jejich děti. 

http://p.m.bednářem/
http://p.m.bednářem/
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Zastupitelé  informovali ředitelku o přímé souvislosti těchto závažných nedostatků, 
které spadají  výhradně do její kompetence, s ochotou rodičů děti do školy v obci vůbec 
zapsat. Při současném dlouhodobém trendu poklesu populace a s tím spojeným 
permanentním poklesem žáků školy v obci, by toto navíc mohlo mít likvidační efekt na školu.  
Zastupitelé opakovaně vyslovili vůli školu v obci udržet. 
Ředitelka školy byla informována, že ze strany zastupitelstva budou probíhat následné 
namátkové kontroly zlepšení stavu úklidu a celkové hygieny provozu ve škole a její jídelně a 
kuchyni. 

R.Hock informoval ZO v těchto souvislostech o problematickém a nepřijatelném 
postupu ředitelky školy ohledně potřeby zajištění informačních a komunikačních technologií 
školy ve vztahu k provádějící firmě. Dále vyzval ředitelku ke kontrole zneužívání účtu školy 
neoprávněným využíváním bezdrátového připojení a pravděpodobně i čerpání dat z 
internetového účtu školy, které je patrné podle přehledu připojení k WIFI školy. Zřejmě na 
základě úniku hesla k připojení neoprávněným osobám. Ředitelka tuto věc neumí vysvětlit. 

D.Janotová vyjádřila mimo jiné názor,  že v obci jsou osoby, které by měly o práci 
v kuchyni a v úklidu školy zájem. Vyzvala ředitelku školy, aby v případě nedostatku 
pracovníků školy se obrátila za tímto účelem do obce. Vyzvala ředitelku také ke kontrole 
využití a dodržování pracovní doby paní xxxxxxxxxx. Odjezdy paní xxxxxxxxx ve 13.00, při 
jejím úvazku 1,2 za účelem nákupů v Letohradu pro školní jídelnu jsou nepřijatelné. 

Starosta se dotazuje, proč jsou odpolední 3-4 pracovní hodiny využívány na nákupy, 
a ne na tak potřebný úklid. Jaký má smysl ušetřit na každodenním levnějším nákupu v 
Penny, když ty 3-4 pracovní hodiny dostane zaplaceno na úkor svých povinností? 

E. Siatková si myslí, že plno věcí by šlo nakupovat v místní prodejně Konzum.  
S tím naprosto vyslovují souhlas i ostatní zastupitelé. Je tak možno zajistit lepší kvalitu pro 
děti, např. denně čerstvé pečivo atd. A tím pádem by se i místnímu Konzumu zvedl obrat. 
Víme, jak tyto malé prodejny bojují o přežití. 
           Zastupitelé se shodli na vyslovení zákazu kouření v prostorách před školou v době 

výuky.  

 

 

3.2. Zastupitelé berou na vědomí termíny zápisů do ZŠ a MŠ Orličky. Měly by nastoupit 2děti 

do ZŠ a 2 děti do MŠ. V současné době navštěvuje ZŠ 7 žáků a MŠ 13 dětí. 

 

3.3. Zastupitelé berou na vědomí vyúčtování příspěvku ZŠ a MŠ Orličky za 1. čtvrtletí. 

 

3.4. P. Janotová – kolik peněz šlo na provozní náklady 

 

3.5. Dotace na prodejnu Konzum byla schválena ve výši 92 404,-Kč – dostali jsme o 20 000,- 

Kč více kvůli podílu regionálních potravin 

3.6. Žádosti o dotaci na plovoucí čerpadlo bylo nevyhověno 

3.7. xxxxxxxxxx – příspěvek na dopravu na plavecký výcvik – zastupitelé souhlasí 

3.8. P. Siatka – ohledně komunikace ve spodní části obce – vytvořit dopis 
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Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 20.32 hod.  

 

Další zastupitelstvo: 30.05.2022 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

    ………….………………………………………………….. 

                                         Vladimír Jenčovský, starosta obce Orličky 

 

 

 


