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Obec Orličky 
Zastupitelstvo obce Orličky 

Zápis č.8/2022 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Orličky, 

konaného dne 17.10.2022 od 19:00 hodin. 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Orličky (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno 
v 19.00 hodin dosavadním starostou obce  Vladimírem Jenčovským (dále jako 
„předsedající"). 
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno 
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 
znění. 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v 
souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu 
na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7.10.2022, žádný návrh 
nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce 
Obecního úřadu Orličky zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 
dní, a to od 10.10.2022 do 17.10.2022. Současně byla zveřejněna na 
„elektronické úřední desce". 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
(příloha č.1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 
všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 
3 zákona o obcích). 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil pří-
tomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou 
má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 
zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, 
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Orličky a jejích občanů a 
řídit se Ústavou a zákony České republiky" a jmenovitě vyzval přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji" a podpisem na 
připraveném archu (příloha č. 2) 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Václava Vaníčka a Radovana Hocka. 
Zapisovatelkou Evu Siatkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
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**Zastupitelstvo obce Orličky určuje ověřovateli zápisu Václava Vaníčka a 
Radovana Hocka. Zapisovatelkou je Eva Siatková. 
Hlasování: 7 : 0 : 0      
Usnesení č. 1N/2022 bylo schváleno 

 

Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou 
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední 
desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním 
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

** Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje následující program ustavujícího 
zasedání: 

 

1)  Volba starosty a místostarosty  
     a) určení počtu místostarostů 
     b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§   
           71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 
     c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
     d) volba starosty 
     e) volba místostarosty 

 
2)  Zřízení finančního a kontrolního výboru 
     a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
     b) volba předsedy finančního výboru 
     c) volba předsedy kontrolního výboru 

 
3)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů  
     zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 
 
4)  Diskuse 

Hlasování: 7 : 0 : 0      
Usnesení č. 2N/2022 bylo schváleno 

 

1)  Volba starosty a místostarosty 

     a) určení počtu místostarostů: 

     předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné    
     návrhy nebyly vzneseny.  
 

** Zastupitelstvo obce Orličky schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
Hlasování: 7 : 0 : 0      
Usnesení č. 3N/2022 bylo schváleno 

 
    b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni: 

předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 84 odst. 2 písm. k) zákona o 
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obcích, aby členové zastupitelstva obce nebyli pro žádné funkce uvolněni.  
Petra Bednářová navrhuje, aby pro výkon funkce starosty byl člen zastupitelstva 
uvolněn. Další návrhy nebyly vzneseny.  
Předsedající dává hlasovat o návrhu výkonu uvolněné funkce starosty. 
 

**Zastupitelstvo obce Orličky v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 
Hlasování: 1 (Bednářová) :6 : 0      
Usnesení nebylo schváleno 

 

    Předsedající dává hlasovat o návrhu výkonu neuvolněné funkce starosty. 

**Zastupitelstvo obce Orličky v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 
určuje, že pro výkon funkce starosty obce nebude člen zastupitelstva uvolněn. 
Hlasování: 6 : 1 (Bednářová) : 0      
Usnesení č. 4N/2022 bylo schváleno 

 

   c) určení způsobu volby starosty a místostarosty: 
předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba 
starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Žádné návrhy nebyly podány. 
 

   d) volby starosty: 

předsedající upozornil, že o jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v 
jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude 
v hlasování pokračováno. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání 
návrhů na funkci starosty. Členka zastupitelstva p.Bednářová Petra navrhuje p. 
Vladimíra Jenčovského. Člen zastupitelstva p.Siatka Aleš kandidaturu Vladimíra 
Jenčovského podporuje, protože svoji práci vykonává svědomitě a je rád, že bude 
ve funkci starosty pokračovat. 
Vladimír Jenčovský kandidaturu přijímá. 
Předsedající konstatuje, že na funkci starosty byl navržen p. Vladimír Jenčovský. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 

**Zastupitelstvo obce Orličky volí starostou obce Vladimíra Jenčovského.  

Hlasování: 7 : 0 : 0      
Usnesení č. 5N/2022 bylo schváleno 

 

   e) volba místostarosty 

   Předsedající navrhuje oslovovat s možností kandidatury zastupitele podle počtu  
   obdržených hlasů ve volbách od nejvyšších a vyzval členy zastupitelstva k   
   podávání návrhů na funkci místostarosty. Nově zvolený starosta p. Vladimír    
   Jenčovský navrhuje p. Václava Vaníčka. Václav Vaníček kandidaturu přijímá. 
   Předsedající konstatuje, že na funkci místostarosty byl navržen p.Václav  
   Vaníček. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům  
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   sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 

 
**Zastupitelstvo obce Orličky volí místostarostou obce Václava Vaníčka.  

Hlasování: 6 : 0 : 1 (Vaníček)      
Usnesení č. 6N/2022 bylo schváleno 

 

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a 
kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť 
funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem 
původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být 
lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít 
nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být 
členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen 
zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního 
výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby 
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona 
o obcích). 
 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, 
přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl..Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

**Zastupitelstvo obce Orličky zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba vý-
bory budou tříčlenné. 
Hlasování: 7 : 0 : 0      
Usnesení č. 7N/2022 bylo schváleno 

 

b) volba předsedy finančního výboru: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
finančního výboru.  Předsedající navrhuje zvolit do funkce předsedy finančního 
výboru paní Anežku Černohousovou. Anežka Černohousová kandidaturu přijímá. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 

**Zastupitelstvo obce Orličky volí předsedou finančního výboru Anežku 
Černohousovou. 
Hlasování: 6 : 0 : 1 (Černohousová)      
Usnesení č. 8N/2022 bylo schváleno 

 

c) volba předsedy kontrolního výboru: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
kontrolního výboru. Předsedající navrhuje zvolit do funkce předsedy kontrolního 
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výboru Radovana Hocka. Radovan Hock kandidaturu přijímá. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 

**Zastupitelstvo obce Orličky volí předsedou kontrolního výboru Radovana 
Hocka.  
Hlasování: 6 : 0 : 1 (Hock)      
Usnesení č. 9N/2022 bylo schváleno 

 
Předsedající navrhuje, aby volba členů kontrolního a finančního výboru byla 
provedena na nejbližším zasedání. 

**Zastupitelstvo obce Orličky odkládá volbu členů kontrolního a finančního 
výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší 
zasedání. 
Hlasování: 7 : 0 : 0      
Usnesení č. 10N/2022 bylo schváleno 

 

3)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Předsedající konstatoval, že dosavadní praxe byla taková, že neuvolnění 
zastupitelé, předsedové a členové výborů a místostarosta nepobírali žádné 
odměny. Odměnu pobíral pouze neuvolněný starosta. Ptal se zastupitelů, zda 
v tomto režimu pokračovat i nadále.  
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané 
obce neuplatnili žádná stanoviska. 
Eva Siatková seznámila zastupitele s výší odměny pro neuvolněného starostu. 
Dle počtu obyvatel k 1.1.2022 obec měla 290 trvale žijících obyvatel. Výše 
odměny se pohybuje v rozmezí 12 888,- až do výše 25 775,-Kč. 
Vzhledem k dosavadnímu  pracovnímu nasazení neuvolněného starosty navrhuje 
odměnu na horní možné hranici ve výši 25 775,-Kč. 
 

**Zastupitelstvo obce Orličky v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných 
členů zastupitelstva takto: 
 
starosta 25 775,- Kč, 
místostarosta 0 Kč, 
předseda výboru nebo komise 0 Kč, 
člen výboru nebo komise 0 Kč, 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí   0 Kč 

 
Odměna bude vyplácena od 18.10.2022. 
Hlasování: 7 : 0 : 0      
Usnesení č. 11N/2022 bylo schváleno 
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4)  Diskuse 

4.1 Slovo dostal pan P.xxxxx, vyslovil nespokojenost s absencí předvolební 
prezentace záměrů jednotlivých volebních uskupení se, kterými kandidovala ve 
volbách . Chybí mu dlouhodobější konkrétní vize pro obec.  

 S tím nesouhlasí starosta, informuje o pracovním plánu rozvoje obce a plánu 
investic, ze kterého cituje jednotlivé plánované projekty (příloha č.3). S touto pracovní 
verzí plánu byli zastupitelé seznámeni. Jejich realizace je podmíněna získáním 
dostatečných finačních prostředků. 
Dále diskutují A,Siatka, který vyslovil přesvědčení o schopnosti nového starosty 
realizovat v rámci finančních  možností obce představené plánované akce. Opírá 
svůj názor o dosavadní zodpovědnou a důslednou činnost starosty v minulém 
volebním období. Obdobně se vyslovuje E,Siatková. Práce pro obec vyžaduje ale 
také konstruktivní prostředí v obci bez osobní předpojatosti.  

 

 

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 20.15 
hod.  
 
 
Zapsala Eva Siatková 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
                  Radovan Hock                       ……….……………………………….  
 
 
 
                  Václav Vaníček                       ……….……………………………….  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

 



není třeba 1 Veřejné osvětlení - 2/2 obce (stožáry, svítidla, el. rozvaděč) 1 0 1

hotovo 2 Dětská hřiště 2,2 1,76 0,44

1 2

Příprava infrastruktury nová stavební lokalita Z14 a Z22 (projektová příprava, komunikace, elektro, voda, osvětlení, 
případně společný odpad…) 3 1,5 1,5

1 2 myslivecká klubovna - stavební otvory, fasáda 0,75 0,56 0,19

1 2 rekonstrukce komunikace: k Faltům (předtím nutná příprava na osvětlení + ideálně směnit pozemky s p. Krejsou) 2,7 2,025 0,675 (1800kč/m2 x 3m x délka)
2 kontrola + údržba všech mostků v našem vlastnictví - (předcházení drahých oprav) 0,1 0 0,1

není třeba 2 údržba autobusových zastávek 0,06 0 0,06

2 2 sportovní hřiště volejbal, nohejbal - na hřišti 2 1,5 0,5

2 Prostory kanceláře obecního úřadu - současný stav- ostuda, nereprezentativní 0,1 0 0,1

2 Rekonstrukce společných prostor v budově OÚ - ostuda 2 0,25 0 0,25

2 3 Oprava požární nádrže 1 0,75 0,25

2 3 Víceúčelové sportovní hřiště nad hasičskou zbrojnicí (sportovní hřiště pro ZŠ + veřejnost) 1 0,75 0,25

2 3 Hasičská zbrojnice - stavební otvory, fasáda, střecha, přístavba, vyřešení odpadních vod) 3 2,25 0,75

1 3 Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ (hydroizolace+radon, podlahy, elektroinstalace, vytápění, fasáda) 20 15 5

hotovo 3 výsadba zeleně v centru obce 0,1 0,075 0,025

aktualizovat 4 Nový vodovod 40 30 10

5 4 rekonstrukce komunikace: nad hřbitovem - část až po KoPÚ 2,16 1,62 0,54 (1800kč/m2 x 3m x délka)
5 4 rekonstrukce komunikace: na hřiště - část až po KoPÚ 1,08 0,81 0,27 (1800kč/m2 x 3m x délka)
5 4 rekonstrukce komunikace: směr Červenovodské sedlo - možné řešení při KoPÚ 1 0,75 0,25 (1800kč/m2 x 3m x délka)
5 4 odpočinkové+volnočasové místo za mysliveckou klubovnou (zmenšení mokřadu, rybníček, chodníčky, lavičky, stezka…) 0,5 0,375 0,125

4 4 hřbitov - vyspárování části hřbitovní zdi, zjednodušení přístupu k horním hrobům (opěrná zeď, chodník, zábradlí) 0,3 0,225 0,075

5 5 Opravy soch 0,2 /ks. 0,05 0,15

5 5 rekonstrukce komunikace: směr Jamné - celé po KoPÚ 7 5,25 1,75 (1800kč/m2 x 3m x délka)
2 5 veřejné osvětlení - směr k Faltům - 10 světelných bodů +- 330m 0,5 0 0,5

drobné potřeby:
úprava míst sběrných nádob - zvony, kontejnery, spodní + prostřední zastávka - terén už částečně upraven - nyní umístit betonové dlaždice z důvodu popadaného skla v trávě
nové odpadkové koše po obci - zrovna na tříděný odpad (plast/ostatní)? - minimálně ke každé autobusové zastávce, lavičky konzum, u horní hospody - stávající se začínají rozpadat
závora hřiště + zábrana proti vjezdu aut
povodňové domky - zámková dlažba mezi domky (nyní štěrk, vystouplé kameny, štěrk se nosí do interiéru), stůl, židle, lavice
povodňové domky - podlaha, podlahová krytina - nyní OSB, v koupelnách staré potrhané PVC
lavičky po obci, okolo obce - stačí "jen" udělat - smrk klády máme od Lesů ČR k dispozici jako náhradu za neoprávněně vytěžené stromy z obecního lesa
nádoby na zimní posyp - stávající se rozpadají + vyřešení prostoru skladování štěrku
dřevěnný mostek směrem Douskovi, Špronglovi - je na pozemku obce a používají ho i chalupy na kopci - Kvapilovi… - nyní je v dost chatrném stavu
poklopy na septiku vedle čp 6 po zimě zkontrolovat a vyřešit výměnu uložení (samotné poklopy jsou OK, litina)
(pracovní verze, potřeba doplnit)

poznámky

priorita 

vyhotovení 

projektové 

dokumentace (1-

5 jako ve škole)

předpokládaná 
dotace (mil. Kč - 
předpoklad 75%)

částka celkem 
(mil. Kč)

náklady obce 

(mil. Kč)
akce

priorita 

realizace (1-5 

jako ve škole)


