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Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 6/2022 

 konaného dne  27.6. 2022 v 19.00 hod v hasičské zbrojnici 

 

Přítomní zastupitelé: Vladimír Jenčovský, Eva Siatková, Václav Vaníček, Radovan Hock, 
Ing.Darina Janotová, Michal Hock přichází 19:02 hod 
Omluveni: MUDr. Aleš Siatka 
Hosté: Dle prezenční listiny  
Klíč k hlasování ZO: pro:  proti:  zdržel se:  
Zasedání předsedá starosta Vladimír Jenčovský 
Ověřovateli zápisu určeni: Radovan Hock a Ing. Darina Janotová 
Zapisovatel: Eva Siatková  
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.   
 

Navržený program: 

 

1) Žádosti 

2) Informace o činnosti 

3) ZŠ a MŠ Orličky – schválení účetní závěrky za rok 2021 

4) Schválení účetní závěrky obce za rok 2021 

5) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021 

6) Různé 

7) Rozpočtové opatření č. 1/2022 

 

Přišel M. Hock 19:02 hod 

 

Poté předkládá návrh programu zasedání ke schválení. 

ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou Radovan Hock a Ing. 
Darina Janotová. Zapisovatelkou je Eva Siatková. 

Hlasování : 6: 0 : 0 

Presenční listina je přílohou č. 1. 

 

1. Žádosti 

 

1.1.  Žádost pana xxxxxxx v zastoupení projektanta o stanovisko obce k legalizaci 

vybudovaných tůní. 

R. Hock nesouhlasí – mělo by se schvalovat před stavbou 

 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou „Soustava tůní v k.ú. Orličky“ dle 

předložené dokumentace ze dne 31.5.2022. 

Hlasování: 5 : 0 : 1 (R. Hock)      

Usnesení č. 23/2022 bylo přijato 

 

1.2. Sdružení obcí Orlicko každoročně žádá o příspěvek na strojovou úpravu běžeckých 

stop. Jedná se o částku 10 000 Kč 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s příspěvkem ve výši 10 000,- Kč na strojovou 

úpravu běžeckých stop, které zajišťuje Sdružení obcí Orlicko. A pověřuje starostu 

obce podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou č.2. 
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Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 24/2022 bylo přijato 

 

1.3. Žádost xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) o opravu obecní cesty k objektu č.p. 50 (rekreační 

chalupa). V žádosti uvádí, že se cesta postupným sesuvem půdy stále zužuje a je už téměř 

nemožné se bezpečně dostat autem k domu. 

Starosta uvádí, že se jedná o travnatou cestu k rekreačnímu objektu, od konce zpevněné 

komunikace po patu jejich pozemku se jedná o vzdálenost 50 metrů, dalších 30 metrů je po 

vzrostlý strom u nemovitosti a dalších 15 metrů až ke vchodu do objektu. Autem se jde 

bezpečně dostat až po vzrostlý strom, který je pravděpodobně ve vlastnictví žadatelky 

(žadatelka neví). Z pohledu starosty je příjezd po vzrostlý strom dostatečný, ale nevidí 

problém v dosypání valníku zeminy z bagrování 50m komunikace ke xxxxxxxxx, které bude 

pravděpodobně příští rok. 

 

**Zastupitelstvo obce Orličky povoluje dosypání zeminy v místě zúžení komunikace u 

č.p. 50. 

 

Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 25/2022 bylo přijato 

 

1.4. KOS Jablonné aktualizuje kvůli zdražování ceník svozů, ceny za odstranění se nemění – 

zdůvodněno to bylo tím, že při tvorbě ceníku roku 2022 nepočítali s rezervou. 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s aktualizovaným ceníkem svozu a odstranění 

odpadů, platný od 1.7.2022. Ceník je přílohou č.3. 

Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 26/2022 bylo přijato 

 

1.5. xxxxxxx atelier žádá o stanovisko ke stavebním úpravám nemovitosti č.p. 2. Tyto 

navrhované úpravy byly konzultovány se zastupiteli mailem a osobně s paní xxxxxxxxx 

z MěÚ Žamberk- územního plánování spolu s panem xxxxxxxx – budou svoji studii 

aktualizovat do přijatelnější podoby. 

 

1.6. Žádost o vyjádření k vydání územního souhlasu pro projektovou dokumentaci na stavbu 

nového kabelového vedení nízkého napětí pro odběrné místo – lokalita je u Kramářovy chaty 

směrem k těm domkům. 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s vydáním územního souhlasu na akci „Orličky, 

par.č. 1116/32, kNN, IV-12-2024469 

Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 27/2022 bylo přijato 
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2. Informace o činnosti  

2.1. Proběhla další schůzka výboru zástupců obce ohledně probíhajících komplexních 

pozemkových úpravách, kde byly představeny biokoridory a pokračovalo se s aktualizací 

cestní sítě blíže výsledné podobě. 

2.2. S nájemníky bytů ve škole proběhla schůzka ohledně zopakování povinností při úklidu 

společných prostor. 

 

3. ZŠ a MŠ Orličky – schválení účetní závěrky za rok 2021   

**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a 

MŠ Orličky za rok 2021. Protokol o schválení je přílohou č. 4 

Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 28/2022 bylo přijato 

 

4. Schválení účetní závěrky obce za rok 2021   

Účetní obce předkládá ke schválení účetní závěrku obce za rok 2021. 

**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2021 

v předložené podobě. Protokol o schválení přílohou č. 5. 

Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 29/2022 bylo přijato 

 

5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021   

Účetní obce předkládá ke schválení závěrečný účet obce za rok 2021, který byl řádně 

vyvěšen od 24.5.2022 do 27.6.2022 na úředních deskách. 

**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje celoroční hospodaření obce Orličky za rok 

2021 a souhlasí se závěrem hospodaření s přebytkem  2 222 912,89 Kč bez výhrad.  

Závěrečný účet obce je přílohou č. 6.    

 

Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 30/2022 bylo přijato 

6. Různé 

6.1. Obec byla vybrána k podpoře u projektu „Myslivecká klubovna Orličky“ a zároveň i u 

projektu „Vybavení hasičské zbrojnice pro spolkovou činnost“. 

„Myslivecká klubovna Orličky“ obsahuje – nová okna, dveře, podlaha v kuchyni a chodbě, 

podlahy v horním patře, audiovizuální technika.  – výše dotace je 447 520,- Kč 

„Vybavení hasičské zbrojnice pro spolkovou činnost“ obsahuje – novou podlahovou krytinu, 

nerezové pracovní stoly a dřez do kuchyně, 25 kusů skládacích souprav laviček a stolů, 

takzvaných pivních setů pro 200 lidí, 2 kusové koberce do dětského koutku, společenské 

stejnokroje pro SDH. – výše dotace je 309 600,- Kč. 

Starosta zajistí registraci na portálu farmáře do konce srpna. 
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6.2. xxxxxx čp. 87 oslovili obec o možnosti směny pozemků před jejich domem u silnice. Do 

směny by se zapojila i SUS Lanškroun a Povodí. Budou pokračovat další jednání. Obec  se 

bude snažit získat pozemky pod štěrkem a části asfaltu z důvodu parkování aut u OÚ. Obec 

se bude finančně podílet na geometrickém plánu.  

6.3. Obec neobdrží dotaci na dětské hřiště. 

6.4. Starosta – potřeba navýšení finančních prostředků na opravu komunikace na Jamné 

(100 000,- Kč).  

 

7. Rozpočtové opatření č.1/2022 

Účetní obce předkládá zastupitelům rozpočtové opatření č. 1/2022. 

**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 v předložené 

podobě. Rozpočtové opatření je přílohou č. 7. 

Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 31/2022 bylo přijato 

 

Dotazy: 

V. Vaníček - 10.9.2022 pořádají hasiči oslavy – zda budou opraveny schody – zajistí starosta  

                  - suchý strom na Jamné – uklidíme 

                  - vyřezat větve u mostu u bytovky – brání výhledu na komunikaci 

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 20:11 hod.  

 

Další zastupitelstvo: 5.9.2022. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

      …………………………………………….. 

                                            Vladimír Jenčovský, starosta obce Orličky 


