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. 7/2022
konaného dne 5.9. 2022 v 19.00 hod v kanceláři obecního úřadu
Přítomní zastupitelé: Vladimír Jenčovský, Eva Siatková, MUDr. Aleš Siatka, Václav Vaníček,
Radovan Hock, Ing.Darina Janotová
Omluveni: Michal Hock
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 : 6: 0 : 0
Presenční listina je přílohou č. 1.
1. Žádosti
1.1. Gebas atelier žádá o stanovisko ke stavebním úpravám nemovitosti č.p. 2. Tyto
navrhované úpravy byly konzultovány se zastupiteli mailem a starosta osobně s paní
xxxxxxxx z MěÚ Žamberk- územního plánování spolu s panem xxxxxxxxx a upraveny do
vhodnější podoby
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se studií „Orličky II“ na parc. č. 78 v k.ú. Orličky
dle předložené dokumentace ze dne 02.08.2022.
Hlasování: 6 : 0 : 0
Usnesení č. 32/2022 bylo přijato

1.2. Opět Gebas atelier žádá o stanovisko ke stavebním úpravám nemovitosti č.p. 132.
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se studií „Orličky I“ na parc. č. 103, 186/1 a
186/2 v k.ú. Orličky dle předložené dokumentace ze dne 03.08.2022
Hlasování: 6 : 0 : 0
Usnesení č. 33/2022 bylo přijato

1.3. Žádost Hospice Anežky České o možnosti finančního daru na lůžkovou část a domácí
hospicovou péči. Obec hospic podporuje dlouhodobě.
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**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje poskytnutí finančního daru 5 000,- Kč Hospici
Anežky České a Mobilního hospice Anežky České. Darovací smlouva je přílohou č.2.
Hlasování: 6 : 0 : 0
Usnesení č. 34/2022 bylo přijato

2. Informace o činnosti
2.1. Byla dokončena rekonstrukce kanceláře. Ještě chybí pár drobností. Starosta hodnotí
výsledek rekonstrukce za dostatečně reprezentativní.
2.2. Proběhlo zjišťování průběhu hranic v rámci KOPÚ – jednalo se o stavby, které jsou
v obvodu pozemkových úprav.
2.3. Bylo zakoupeno a předáno hasičům nové plovoucí čerpadlo.
2.4. Byla dokončena oprava komunikace směrem na Jamné nad Orlicí.
2.5. Byla vyměněna rozpadlá sedátka na houpačce na dětském hřišti u školy a spoje herních
prvků byly dotaženy. Dřevěné herní prvky nebyly 3 roky ošetřeny žádným nátěrem. Starosta
je přesvědčen, že by takto jednoduché práce měla dělat školnice. Zastupitelé souhlasí s
vyžádáním seznamu údržbových a úklidových prací nad rámec běžných úklidů v období
letních prázdnin. Dřevěná sedátka věnoval xxxxxxxxxxxxxx a tímto mu starosta děkuje.
2.6. Proběhl dětský den na téma olympijské hry. Největší poděkování si zaslouží
xxxxxxxxxxxxx, která vše připravovala a vymýšlela. Poděkování patří taktéž dobrovolníkům a
SDH za občerstvení. Dle reakcí zúčastněných si den děti užily.
2.7. U hasičárny xxxxxxxxxx vyrobil z dodaného materiálu kovové schody, které jsou
kompletně demontovatelné a starosta ještě zjišťuje možnost žárového pozinkování bočnic a
zábradlí. Starosta děkuje xxxxxxxxxxxxxx, že se výroby ujal.
2.8. Starosta reagoval na odvolání pana xxxxxx ve věci nařízeného odstranění staveb na
našich pozemcích. Dle dobových fotografií nafotil dnešní realitu pro porovnání, kdy pan
xxxxxx tvrdí, že s ploty nikdy nehýbal. V odvolání bylo více lživých tvrzení, na která reagoval.
Reagoval jen na ty, které nikde ještě nebyly uvedeny. Na známé, opakující se věci, které
jsou součástí výpovědí svědků při dřívějších řízení nereagoval.
2.9. Před zveřejněním nových autobusových jízdních řádů starosta vyjádřil nesouhlas se
zamýšleným zrušením ranního spoje v 5:19 směr Jablonné nad Orlicí (informace pocházela
od řidiče) ranní spoj zůstal zachován. Tento ranní spoj je velice důležitý pro občany, kteří
dojíždějí do práce.
2.10. Řešila se porucha na veřejném osvětlení – první byla u kostela, kdy byl pravděpodobně
při výsadbě buků poškozen kabel (o kabelu se muselo vědět, byla u něho protikořenová
fólie) další porucha byla na staré lampě, kvůli které nesvítilo několik dalších lamp a poslední
porucha je ta současná, kdy nám nesvítí 4 lampy – všechny jsou ty předělaná stará svítidla
na LED žárovky firmou KOS, není zde možné osadit zpět výbojku, kupovat nové LED
žárovky s cenou cca 2500,- Kč za kus je nesmyslné, takže se dočasně osadí novými svítidly,
kde je potřeba jen v řádu stokorun dodělat redukce. Dále se čeká na výměnu časovače,
proto se nyní svítí celou noc.
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3. Různé
3.1. ZŠ a MŠ Orličky předložila hospodaření za první polovinu roku 2022.
- p. Janotová – chybí energie v nákladech
- starosta – nakupování úklidových prostředků každý měsíc - proč
- ZO bere na vědomí předložené vyúčtování. Příloha č.3.
3.2. Paní xxxxxxx – směna pozemků u obecního úřadu, jak se parkují auta
- nabídnout obecní pozemek 122/3, oslovit PF se žádostí
- A.Siatka souhlasí s věcným břemenem a náklady na půl
3.3. Kontrolní výbor předložil zprávu o proběhlé kontrole z minulého týdne
- ZO bere na vědomí předloženou zprávu o kontrole. Příloha č.4.
3.4. Dne 16.9.2022 se uskuteční setkání s občany v hasičárně s promítáním fotografií
Dotazy:
p. xxxxxxxxxxx – velmi pozitivně hodnotí práci starosty. Je vidět, že se věci posouvají
dopředu
Jelikož je dnes poslední zasedání stávajícího zastupitelstva, starosta děkuje všem
zastupitelům za odvedenou práci a moc si váží toho, že se k sobě chovali slušně a
s respektem.
p Siatka – vyplívá to z charakteru starostova vedení

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 20.00 hod.
Další zastupitelstvo bude ustavujíci

ing.Darina Janotová

……….……………………………….

Václav Vaníček

……….……………………………….

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