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PROGRAM KONTROLNÍHO VÝBORU OBCE ORLIČKY 

 

 

 

 
Datum konání:  29. srpna 2022 

 

Hodina a místo konání:  15 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Orličky 

 

Kontrolní výbor:    Radovan Hock 

   

     Ivan Hock - nepřítomen 

 

     Aneta Trampotová 

 

Přítomni:    Eva Siatková 

   

     Vladimír Jenčovský 

 

 

Program: 1)  kontrola plnění usnesení v období 11/2020 - 5/2022 
   

  2)  kontrola žádostí, přijaté a odeslané pošty v období 11/2020 - 5/2022 
 

  3)  kontrola zápisů ZO za rok 2020 - 2022 

 

  4)  kontrola platných vyhlášek 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Radovan Hock           
předseda kontrolního výboru 
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1) Kontrola plnění usnesení v období 11/2020 - 5/2022 
 

1. 47/2020 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 504/1 o výměře cca 100m2 v k.ú. Orličky panu Michalu Hockovi na dobu od 

1.12.2020 do 30.11.2022 za cenu 100 Kč/rok s výpovědní lhůtou ke konci následujícího měsíce po převzetí výpovědi nájemníkem. Nájemník po 

ukončení nájmu uvede pozemek do původního stavu a zaseje na něm trávu. 

vyřízeno – nájemní smlouva sepsána 

 

2. 48/2020 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou „Biologický septik a filtr k domu č.p. 87 v Orličkách“. 

vyřízeno 1.12.2020 

 

3. 49/2020 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 985/11 v k.ů. Orličky. 

vyřízeno – záměr vyvěšen od 2.12.2020 do 18.12.2020 

 

4. 50/2020 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se zpevněním části p.č. 1203/1 na náklady žadatele, po zaměření hranic, které zajistí obec. 

v řešení - odeslána odpověď 5.12.2020, ve které se uvádí, že další kroky obce Orličky budou provedeny po pokynu žadatele, žadatel zatím žádné kroky 

neučinil. 

 

5. 51/2020 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s přípravou a zadáním projektové dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci na snížení energetické 

náročnosti veřejné budovy myslivecké klubovny. 

vyřízeno 

 

6. 52/2020 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s přípravou a zadáním projektové dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci na přístavbu a snížení 

energetické náročnosti veřejné budovy hasičské zbrojnice. 

vyřízeno 

 

7. 53/2020 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Strategický rozvojový plán obce Orličky. 

vyřízeno 

 

8. 54/2020 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje poskytnutí mimořádné odměny dle § 76 zákona 128/2000 Sb. ve výši jedné měsíční odměny neuvolněnému 

starostovi obce Orličky, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon funkce neuvolněného starosty za měsíc. 

Důvodem je splnění mimořádných časově náročných úkolů nad rámec povinností vyplývajících z jeho funkce neuvolněného starosty a významný 

osobní podíl nad rámec jeho povinností při realizaci akcí a úspora finančních prostředků. Mimořádná odměna bude vyplacena v nejbližším řádném 

výplatním termínu. 

vyřízeno odměna vyplacena 

 

9. 55/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2021. Platnost provizoria bude ukončena přijetím řádného rozpočtu obce pro rok 2021. 

Rozpočtové provizorium bude probíhat dle platných pravidel rozpočtového provizoria. 

vyřízeno 

 

10. 56/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur na rok 2020. 

vyřízeno 

 

11. 57/2020 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje vyřazení obecního majetku dle přílohy vyřazovacího protokolu. 

vyřízeno 

 

12. 58/2020 

Zastupitelstvo obce stanovuje starostovi obce měsíční paušální částku cestovních náhrad ve výši 3 000,- Kč, vyplácenou od 1.12.2020. Toto sjednání 

bude provedeno písemnou formou. Zajistí účetní obce. 

vyřízeno – cestovné je měsíčně vypláceno 

 

13. 59/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 v předložené podobě. 

vyřízeno 

 

14. 1/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou „Zdroj vody k domu č.p. 74 v Orličkách“ dle situačního výkresu. Výkres je přílohou č. 2. 

vyřízeno 

 

 

 

 

15. 2/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou „Biologický septik s filtrem ppč. 977/3 v k.ú. Orličky“ dle situačního výkresu. Výkres je přílohou č. 

3. 

vyřízeno 



Jména v tomto dokumentu jsou kvůli ochraně osobních údajů začerněna. Do 

originálu tohoto dokumentu je možno nahlédnout na obecním úřadě. 

3/10 

 

16. 3/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4  Smlouvy o dílo na zneškodňování obyčejného a nebezpečného odpadu ze dne 

4.1.2006. 

vyřízeno 

 

17. 4/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.č. 1505/1 dle nákresu v žádosti. 

vyřízeno 

 

18. 5/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se směnou části pozemku p.č. 1189 (cca 1m od rohu opěrné zdi) za stejný počet m2 v severním rohu pozemku 

p.č. 776/1 a zároveň souhlasí s výjimkou za předpokladu, že bude dodržen přesah. 

vyřízeno 

 

19. 6/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Program rozvoje venkova pro období 2021 do 31.12.2025. 

vyřízeno 

 

20. 7/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje aktualizovaný „Sazebník místních poplatků, správních poplatků a ceník služeb“ platný od 25.1.2021. 

vyřízeno 

 

21. 8/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje „Smlouvu o nájmu hrobového místa“ platnou od 25.1. 2021. 

vyřízeno 

 

22. 9/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy 

venkova v roce 2021 – Akce programu obnovy venkova – dotační titul 2 – Prodejny. 

vyřízeno 

 

23. 10/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku z pobytu. 

vyřízeno 

 

24. 11/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 1505/1 paní xxxxxxxxxxx za cenu 100,-Kč za rok a pověřuje starostu se 

sepsáním nájemní smlouvy. 

vyřízeno 

 

25. 12/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 1132/5. 

vyřízeno 

 

26. 13/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou „ČOV + Kanalizace pro novostavbu rodinného domu na p.p.č. 504/5 v k.ú. Orličky“ a „Vrtaná studna 

hloubky 35m včetně připojení elektro a vodovodu“ na pozemku p. č. 501/3 a 504/5 v k.ú. Orličky. 

vyřízeno 

 

27. 14/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou „Výstavba rodinného domu, parc. č. 504/5, 501/3 a 1171/3, k. ú. Orličky“. Dále Zastupitelstvo obce 

Orličky souhlasí se sjezdem a s odnětím půdy ze ZPF z p.č. 504/5 a 501/3 v k. ú. Orličky. 

vyřízeno 

 

28. 15/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s návrhem rozpočtu obce na rok 2021. 

vyřízeno 

 

29. 16/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky vybírá cenově nejvýhodnější předloženou nabídku firmy Tewiko systems s.r.o. na realizaci projektu „Hra a sport pro 

všechny generace v obci Orličky“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. 

vyřízeno 

 

 

 

 

 

 

30. 17/2021 

Zastupitelstvo Obce Orličky schvaluje schodkový rozpočet obce Orličky na rok 2021 v třídění na paragrafy. 

        - příjmy celkem                                 5 041 100,-Kč 

        - výdaje celkem                                 5 153 000,-Kč 

        - financování – schodek                    111 900,-Kč 

vyřízeno 

 

31. 18/2021 

Zastupitelstvo Obce Orličky schvaluje předložené termíny zápisů do základní a mateřské školy Orličky. 
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vyřízeno 

 

32. 19/2021 

Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí s realizací projektu OP VVV, Výzva č. 02_20_080 – Šablony III 

vyřízeno 

 

33. 20/2021 

Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí se stavbou „Sklad paliva“ na pozemku p.č. 863/1 v k.ú. Orličky dle předloženého situačního výkresu. 

vyřízeno 

 

34. 21/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podporou provozu linky bezpečí ve výši 3 000,- Kč. 

Usnesení nebylo přijato 

vyřízeno 

 

35. 22/2021 

Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí s navrženým stavebním záměrem „Informační systém pro singltreky Suchák“ dle předložené dokumentace. 

S podmínkou sjednocení vzhledu a umístění se stávajícími informačními tabulemi. 

vyřízeno 

 

36. 23/2021 

Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí s kácením jasanu na hranici pozemků p.č. 60 a 1194/5 dle předložené žádosti. 

vyřízeno 

 

37. 24/2021 

Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí se stavbou „Kryté parkovací stání“ na pozemku p.č. 1485/1 v k.ú Orličky dle předložené dokumentace. 

vyřízeno 

 

38. 25/2021 

Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p.č. 226/1 v k.ú. Orličky. 

vyřízeno 

 

39. 26/2021 

Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí se zapojením paní xxxxxxxxxxxx, ředitelky školy jako koordinátora projektu Šablony III. 

vyřízeno 

 

40. 27/2021 

Usnesením č. 27   Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje převod výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Orličky ve schvalovacím 

řízení za rok 2020 ve výši 113 570,79  Kč do reservního fondu nejpozději do 30.6.2021. 

vyřízeno 

 

41. 28/2021 

Usnesením č. 28    Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Orličky za rok 2020. 

vyřízeno 

 

42. 29/2021 

Usnesením č.29 Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2020 v předložené podobě. 

vyřízeno 

 

43. 30/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje celoroční hospodaření obce Orličky za rok 2020 a souhlasí se závěrem hospodaření s přebytkem  2 259 280,06 

Kč bez výhrad. 

vyřízeno 

 

44. 31/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 226/1 paní xxxxxxxxxxxxx za cenu 100,- Kč za rok po dobu 10 let a pověřuje 

starostu obce se sepsáním nájemní smlouvy. 

vyřízeno 

 

45. 32/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s protlakem pod pozemkem obce Orličky p.č. 1132/1 pro obnovu vodovodní přípojky k nemovitosti čp. 52. 

vyřízeno 

 

 

46. 33/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na akci IV-12-

2022168 Orličky, parc. č. 1444, kNN a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

vyřízeno 

 

47. 34/2021 

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 jejím podpisem. 

vyřízeno 

 

48. 35/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s udělením výjimky Základní škole a Mateřské škole Orličky z nejnižšího počtu žáků základní školy pro školní 

rok 2021/2022. 

vyřízeno 
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49. 36/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky nesouhlasí s variantou řešení předloženou panem xxxxxxxxxx ze dne 14.05.2021. 

vyřízeno 

 

50. 37/2021 

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. 

vyřízeno 

 

51. 38/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou „Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1444 v k.ú. Orličky“ dle předložené dokumentace. Dále 

souhlasí se sjezdem z parkovacího stání a přejezdem pozemku 1505/1 dle předložené dokumentace. 

vyřízeno 

 

52. 39/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č.1/2021 v předložené podobě. 

vyřízeno 

 

53. 40/2021 

Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.č. 900/12 v k.ú. Orličky. 

vyřízeno 

54. 41/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje poskytnutí finančního daru 5 000,- Kč Hospici Anežky České a Mobilního hospice Anežky České. 

vyřízeno 

 

55. 42/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s pořízením ručně malované cyklomapy Orlickoústecko dětem. 

vyřízeno 

 

56. 43/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č.2/2021 v předložené podobě. 

vyřízeno 

 

57. 44/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 900/12 o výměře 350 m2 za cenu 100,- Kč za rok na dobu 5-ti let žadatelům: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pověřuje starostu se sepsáním nájemní smlouvy. 

vyřízeno 

 

58. 45/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s prodejem pozemku p.č. 985/11 o výměře 3223 m2 ve vlastnictví obce Orličky žadatelům 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 341 725,- Kč. 

vyřízeno 

 

59. 46/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky vybírá cenovou nabídku na kompletní realizaci výměny 22 sloupů 24 svítidel s nejnižší cenou kompletní realizace od 

pana xxxxx za cenu 601 658,- bez DPH. 

vyřízeno 

 

60. 47/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č.3/2021 v předložené podobě. 

vyřízeno 

 

61. 48/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje poskytnutí mimořádné odměny dle § 76 zákona 128/2000 Sb. ve výši dvou měsíčních odměn neuvolněnému 

starostovi obce Orličky, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon funkce neuvolněného starosty za měsíc. 

vyřízeno 

 

62. 49/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje příspěvek 25 000,- kč Sdružení obcí Orlicko na pořízení sněhového pásového vozidla – rolby na úpravu 

lyžařských běžeckých stop v oblasti Buková hora – Suchý vrch. 

vyřízeno 

 

63. 50/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu dětských hřišť k Ministerstvu pro místní rozvoj do programu “podpora 

obnovy a rozvoje venkova“ pro podprogram 2.8 DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a pověřuje 

starostu její přípravou a včasným podáním na MMR. 

vyřízeno 

 

64. 51/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

vyřízeno – revokováno usnesením č.58/2021 

 

65. 52/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

vyřízeno 
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66. 53/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky jmenuje Václava Vaníčka členem školské rady na další funkční období 3 let. 

vyřízeno 

 

67. 54/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s poskytnutím finančního daru na pobytové sociální služby Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a 

Odlehčovací služby ve výši 5000,- Kč. 

vyřízeno 

 

68. 55/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky nesouhlasí se vstupem do spolku Naše odpady, z. s., a nesouhlasí ani s finančním darem 4500,- Kč. 

vyřízeno 

 

69. 56/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením Dodatku č.3 ke smlouvě o zimní údržbě komunikací uzavřenou se společností Jamenská a.s. 

vyřízeno 

 

70. 57/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2022. 

vyřízeno 

 

71. 58/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky revokuje usnesení č.51/2021 ze dne 25.10.2021 ve znění: „Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje OZV č.2/2021 o 

místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.“ 

vyřízeno 

 

72. 59/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

vyřízeno 

 

73. 60/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Plán inventur na rok 2021. 

vyřízeno 

 

74. 61/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2022. Platnost provizoria bude ukončena přijetím řádného rozpočtu obce na tok 

2022. Rozpočtové provizorium bude probíhat dle platných pravidel rozpočtového provizoria. 

vyřízeno 

 

75. 62/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 v předložené podobě. 

vyřízeno 

 

76. 63/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje nový sazebník platný od 1.12.2021. 

vyřízeno 

 

77. 64/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky vybírá za nájemníka pro byt 1+KK v přízemí budovy č.p. 176 pana xxxxxx a pověřuje starostu se sepsáním nájemní 

smlouvy. 

vyřízeno 

 

78. 65/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky vybírá za nájemníka pro sociální byt 3+1 číslo bytu 8 v podkroví budovy č.p. 190 panu xxxxxxxxxxxxx a pověřuje 

starostu se sepsáním nájemní smlouvy. 

vyřízeno – usnesení zrušeno (odstoupení od smlouvy) 

 

79. 66/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s Městem 

Jablonné nad Orlicí a pověřuje starostu jejím podpisem. 

vyřízeno 

 

80. 67/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo VO2021 – rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Orličky uzavřené 

dne 1.10.2021 s panem Milanem Šulcem a pověřuje starostu jeho podpisem. 

vyřízeno 

 

81. 68/2021 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 v předložené podobě. 

vyřízeno 

 

82. 69/2021 
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Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy 

venkova v roce 2022 – Akce programu obnovy venkova – dotační titul 2 – Prodejny a pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci. 

vyřízeno 

 

83. 1/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o odstraňování odpadů pro rok 2022 a pověřuje starostu jeho podpisem. 

vyřízeno 

 

84. 2/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s prodloužením dohody o odborné pomoci pro rok 2022 s Městskou knihovnou Jablonné nad Orlicí, z rozpočtu 

obce přispívá částkou 5000,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

vyřízeno 

 

85. 3/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s napojením – zřízením sjezdu z pozemku p.č. 863/1 na komunikaci obce Orličky a souhlasí také s přejezdem 

pozemku p.č. 59/3 dle předložené dokumentace. 

vyřízeno 

 

86. 4/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MAS Orlicko – podpora spolkové a kulturní činnosti – myslivecká klubovna. 

vyřízeno 

 

87. 5/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podáním žádosti o bezplatný převod pozemků 115/2, 1125, 1178/2, 1023/7, 985/13 a 971/5 v k.ú. Orličky ve 

správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec Orličky. 

vyřízeno 

 

88. 6/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s nákupem sloupů a výložníků veřejného osvětlení za ceny stejné jako v nejvýhodnější cenové nabídce z roku 

2021 od pana xxxxx. Celková cena je 229 577,- Kč bez DPH. 

vyřízeno 

 

89. 7/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky ruší usnesení č. 65/2021 z důvodu stáhnutí žádosti vybraného nájemníka před podpisem nájemní smlouvy. 

vyřízeno 

 

90. 8/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky vybírá za nájemníka pro sociální byt 3+1 v podkroví budovy č.p. 190 paní xxxxxxxxxxxxxx a pověřuje starostu se 

sepsáním nájemní smlouvy. 

vyřízeno 

 

91. 9/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10 000,- Kč na humanitární pomoc Ukrajině. 

vyřízeno 

 

92. 10/2022 

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

vyřízeno 

 

93. 11/2022 

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. 

vyřízeno 

94. 12/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podporou SHD Orličky při schválení žádosti o dotaci spočívající v poskytnutí financí potřebných pro nákup 

vybavení. 

v řešení - probíhá realizace 

 

95. 13/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Orličky č.1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

vyřízeno 

 

96. 14/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 5000,- Kč Záchranné stanici a ekocentrumu „Pasíčka“. 

usnesení nebylo přijato 

 

97. 15/2022 

Zastupitelstvo Obce Orličky schvaluje schodkový rozpočet obce Orličky na rok 2022 v třídění na paragrafy. 

vyřízeno 

 

98. 16/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje řádně vyvěšený střednědobý výhled Obce Orličky na období 2022 – 2025 v předložené podobě. 

vyřízeno 

 

99. 17/2022 

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. 

vyřízeno 
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100. 18/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s udělením výjimky Základní škole a Mateřské škole Orličky z nejnižšího počtu žáků základní školy pro školní 

rok 2022/2023. 

vyřízeno 

 

101. 19/2022 

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. 

vyřízeno 

 

102. 20/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se Smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva k pozemku p.č. 

971/5. 

vyřízeno 

 

103. 21/2022 

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. 

vyřízeno 

 

104. 22/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky stanovuje počet členů zastupitelstva obce na volební období 2022-2026 na 7 členů. 

vyřízeno 

 

105. 23/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou „Soustava tůní v k.ú. Orličky“ dle předložené dokumentace ze dne 31.5.2022. 

vyřízeno 

 

106. 24/2022 

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. 

vyřízeno 

 

107. 25/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky povoluje dosypání zeminy v místě zúžení komunikace u č.p. 50. 

vyřízeno 

 

108. 26/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s aktualizovaným ceníkem svozu a odstranění odpadů, platný od 1.7.2022. 

vyřízeno 

 

109. 27/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s vydáním územního souhlasu na akci „Orličky, par.č. 1116/32, kNN, IV-12-2024469 

vyřízeno 

 

 

 

110. 28/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Orličky za rok 2021. 

vyřízeno 

 

111. 29/2022 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2021 v předložené podobě. 

vyřízeno 

 

112. 30/2022 

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. 

vyřízeno 

 

113. 31/2022 

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

vyřízeno 

 

Bylo zadáno 113 usnesení z toho 111 SPLNĚNO,  0 NESPLNĚNO,  2 V ŘÍZENÍ 

 

 

2) Kontrola žádostí, přijaté a odeslané pošty v období 11/2020 - 5/2022 
 

U žádostí, přijaté a odeslané pošty bylo kontrolováno – přijetí, zpracování, odeslání odpovědi v termínu a založení do šanonu. 

 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Požadované dokumenty jsou řádně vedeny a včas vyřízeny. 

 

 

3) Kontrola zápisů ZO za rok 2020 – 2022 
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U všech zápisů ze zasedání zastupitelstva byla kontrolována platnost – podpisy, razítka, docházková listina, data vyvěšení a sejmutí programu na 

úřední desce, přiložené přílohy. 

 

Byla zjištěna drobnost u zápisu ZO č. 10 z roku 2020 (30. 11. 2020), kde chyběly přílohy č. 3, 4 a 6. Jednalo se však o dokumenty, 

jejichž originály jsou uložené v dalších šanonech. 

 

Poslední zápisy na oficiálních internetových stránkách obce www.obecorlicky.cz nebyly zveřejňovány včas, avšak žádná vyhláška nebo 

nařízení obci neukládá povinnost zveřejňovat zápisy na internetových portálech, jde čistě o dobrovolné informování občanů 

elektronickou formou. 

 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Požadované dokumenty jsou řádně a úhledně vedeny. 

 

 

4) Kontrola platných vyhlášek 
 

U všech platných vyhlášek byla kontrolována platnost, podpisy, razítka, vyjádření Ministerstva vnitra k jejich znění, zveřejnění na webových 

stránkách obce. 

 

2/2015 – platnost v pořádku 

1/2018 – platnost v pořádku 

4/2019 – platnost v pořádku 

1/2021 – platnost v pořádku (v šanonu s vyhláškami chybí dotištěné vyjádření od MV) 

1/2022 – platnost v pořádku (v šanonu s vyhláškami chybí dotištěné vyjádření od MV) 

2/2022 – platnost v pořádku (v šanonu s vyhláškami chybí dotištěné vyjádření od MV) 

 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Požadované dokumenty jsou řádně a úhledně vedeny. 

 

 
 
 

 

 

http://www.obecorlicky.cz/
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Závěr z provedené kontroly: 

 
Kontrolní výbor konstatuje, že neshledal žádné nedostatky a děkuje starostovi Vladimíru Jenčovskému a Evě Siatkové za řádně připravené podklady 

potřebné ke kontrolní činnosti. Starosta obce a zaměstnanci plní své úkoly řádně a svědomitě a to i nad rámec svých povinností. 

    

Kontrolní výbor seznamuje zastupitelstvo obce s výsledkem. Dále navrhuje, aby kterýkoliv ze zastupitelů obce v průběhu svého mandátu inicioval 

při podezření na chyby ve vedení obce příslušný kontrolní výbor. Kontrola výboru proběhla po delší odmlce, která byla zapříčiněna platnými nařízeními 

vlády proti omezení šíření onemocnění Covid – 19. Na rozsah kontroly však tato odmlka neměla vliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda kontrolního výboru Radovan Hock ………………….. 

 

 

 

 

 

  Členové KV: Aneta Trampotová …………………..      Ivan Hock            ………………….. 

 

 

 

 

 

  Přítomni:  Eva Siatková          …………………..      Vladimír Jenčovský …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vypracoval Radovan Hock dne 3.9.2022 

 

 


