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Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 5/2022 

 konaného dne  30.5. 2022 v 19.00 hod v hasičské zbrojnici 

 

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

Hlasování : 7: 0 : 0 

Presenční listina je přílohou č. 1. 

 

1. Žádosti 

 

1.1.  Stanovisko obce Orličky k plánované opravě komunikace od kříže po Orličky 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou „Oprava silnice III/31112 Orličky – 

kříž. I/11.“ a souhlasí také s odnětím dotčených pozemků ve svém vlastnictví ze ZPF 

dle předložené dokumentace ze dne 18.05.2022.  

Hlasování: 7 : 0 : 0      

Usnesení č. 17/2022 bylo přijato 

 

1.2. Udělení výjimky z nejnižšího počtu dětí ZŠ a MŠ Orličky 

** Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s udělením výjimky Základní škole a Mateřské 

škole Orličky z nejnižšího počtu žáků základní školy pro školní rok 2022/2023. 

Hlasování: 7 : 0 : 0      

Usnesení č. 18/2022 bylo přijato 

** Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s udělením výjimky Základní škole a Mateřské 

škole Orličky z nejnižšího počtu dětí v mateřské škole pro školní rok 2022/2023. 

Hlasování: 7 : 0 : 0      

Usnesení č. 19/2022 bylo přijato 
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1.3. Pozemky p.č. 115/2 a p.č. 1125, ve správě úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. O tyto pozemky obec žádala, aby byly převedeny do vlastnictví obce – jedná 

se o pozemky před hasičskou zbrojnicí. Do převodu se vložila správa a údržba silnic a 

Povodí Labe s požadavkem na vyřešení vlastnických vztahů dle přiloženého zákresu – 

geometrický plán by zajistila SUS. 

 

** Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s návrhem Správy a údržby silnic 

Pardubického kraje na oddělení části pozemků p.č. 1132/1, 114 a 1167/3 ve vlastnictví 

Obce Orličky dle předloženého nákresu. 

-  všichni zastupitelé souhlasí 

 

1.4. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku p.č. 971/5 (trojúhelník 

na hřbitově) 

** Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se Smlouvou o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva k pozemku p.č. 971/5. 

Hlasování: 7 : 0 : 0      

Usnesení č. 20/2022 bylo přijato 

 

1.5. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Konzum 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z 

Programu obnovy venkova, akce „Podpora prodejny KONZUM v obci Orličky“ a 

pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Hlasování: 7 : 0 : 0      

Usnesení č. 21/2022 bylo přijato 

. 

Informace o předpokládané výši příspěvku na zajištění potravinové obslužnosti na rok 2022 

za prodejnu 76 Orličky. Celková výše příspěvku činí 158 476,- Kč. Uhrazeno již bylo 80 000,-

Kč. 

 

1.6. Volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 – určení počtu členů zastupitelstva obce pro 

volební období 2022-2026 

**Zastupitelstvo obce Orličky stanovuje počet členů zastupitelstva obce na volební 

období 2022-2026 na 7 členů. 

Hlasování: 7 : 0 : 0      

Usnesení č. 22/2022 bylo přijato 

 

 

2. Informace o činnosti  

2.1.  Proběhla oprava místních komunikací tryskovou metodou – pro porovnání cena za tunu 

spotřebovaného materiálu realizovanou firmou je 4350,- Kč/ tunu oproti nabídce SUS 

Lanškroun cena 7250,- Kč/ tunu materiálu bez DPH. Bylo spotřebováno 27 tun materiálu.  
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2.2.  Proběhla další schůzka výboru zástupců obce ohledně probíhajících komplexních 

pozemkových úpravách, řešilo se hlavně protierozní opatření. 

E.Siatková doplnila – starosta měl velmi pěkně připravené podklady z právě proběhlého 

přívalového deště nafocené dronem, z kterých byla pěkně vidět místa  eroze půdy, což se 

velice hodilo v plánování erozních opatření v rámci pozemkových úprav. 

 

2.3.  Studie proveditelnosti na obnovu požární nádrže byla zaslána zatím jen na jednu 

variantu úpravy, která spočívá v celkovém odbourání betonového monolitu a jeho nahrazení 

více přírodní variantou s břehy ze sypaného kameniva – na tuto variantu jsou momentálně 

příspěvky, ale výrazně by se snížil objem požární vody.  

2.4. Pan xxxxxxxxxxx provedl většinu úprav nového rezervoáru na pitnou vodu, zbývá osadit 

vodoměrnou šachtu vodoměrem a vyvrtat přepad. 

2.5. Informace k akci ukliďme Česko – starosta odvezl do sběrného dvora celkem 800 kg 

nasbíraného odpadu.  

2.6.  Svoz nebezpečného a objemného odpadu podle nových pravidel proběhl převážně 

v klidu, nebyly žádné dlouhé fronty. Starosta v sobotu u objemného odpadu pomáhal a mohl 

zrovna na místě řešit problémy. Obec musí ještě  dořešit likvidaci bioodpadu. 

 2.7.  Obec obdržela písemné vyjádření paní ředitelky ohledně proběhlé kontroly úklidu 

v naší škole. Zpětná vazba od rodičů byla spíše pozitivní. 

2.8.  Na minulém zasedání měl pan Siatka dotaz ohledně oprav komunikace ve spodní části 

obce ve správě SUS Lanškroun – starosta měl napsat dopis se žádostí o opravu – k dopisu 

nemuselo dojít, SUSka měla opravu naplánovanou na další týden po zastupitelstvu. 

 2.9. V kanceláři obecního úřadu nadále pokračují stavební práce – došlo ke kompletní 

výměně původní hliníkové elektroinstalace, znovu omítnuté stěny a strop v místech kde 

omítky opadaly, to je asi půlka místnosti a nyní je i komplet natažená jednovrstvá omítka 

s vlákny (Sakret FPM) 

2.10. Přívalový déšť, který byl 5.5.2022 nanesl bahno do jímacích nádrží, čištění probíhalo 2 

dny – úhrada těchto vícenákladů je v jednání s Bystřeckou a.s. 

2.11. Ve sklepě obecního úřadu byla havárie – praskl přívod vody 

 

3. Různé 

3.1.  Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce Orličky 

za rok 2021. 

 

Dotazy:  

R. Hock – jak pokračuje druhá etapa veřejného osvětlení – kvůli personálním problémům u 

p. xxxxxxx stále čekáme na dodání cenové nabídky 

A Siatka – zda je vyřešen svod vody u xxxxxxxx – není, je domluveno, že výkop na svém 

pozemku provedou svojí technikou. 

E.Siatková - kdy opraví díru v asfaltu u stodoly u xxxxxxxxx – opět starosta zaurguje 

M.Hock – jak pokračuje řízení ohledně odstranění plotu xxxxxxx – proběhlo jednání a bude 

vydáno rozhodnutí  
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              - udělat kontrolu stavu ventilu na vodu v ZŠ 

R. Hock – informuje, že byly dokončeny rozvody TV+SAT a LAN v celé budově obecního 

úřadu 

 

 

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 19.47 hod.  

 

Další zastupitelstvo: 20.6.2022. 

 

 

 

                        Ing. Darina Janotová              ……….……………………………….  

 

 

 

                                  Václav Vaníček                       ……….……………………………….  

 

 

 

 

 

    ………….………………………………………………….. 

                                         Vladimír Jenčovský, starosta obce Orličky 

 

 

 


