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Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 9/2022 

 konaného dne  31.10. 2022 v 19.00 hod v kanceláři obecního úřadu 

 

Přítomní zastupitelé: Vladimír Jenčovský, Eva Siatková, MUDr. Aleš Siatka, Václav Vaníček,   
Radovan Hock, Mgr. Petra Bednářová, Bc. Anežka Černohousová 
Omluveni:  
Hosté: Dle prezenční listiny  
Klíč k hlasování ZO: pro:  proti:  zdržel se:  
Zasedání předsedá starosta Vladimír Jenčovský 
Ověřovateli zápisu určeni: Mgr. Petra Bednářová a Bc. Anežka Černohousová 
Zapisovatel: Eva Siatková  
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.   
 

Navržený program: 

 

1) Žádosti 

2) Záměr směny a koupě částí pozemků p.č. 1204/2, 973/1, 970/1, 972 v k.ú Orličky (cca  

    100m komunikace od hlavní silnice ke hřbitovu) 

3) Rozpočtové opatření č. 2/2022 

4) Informace o činnosti 

5) Různé 

 

Poté předkládá návrh programu zasedání ke schválení. 

ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou Mgr. Petra Bednářová 
a Bc. Anežka Černohousová. Zapisovatelkou je Eva Siatková. 

Hlasování : 7: 0 : 0 

Presenční listina je přílohou č. 1. 

 

1. Žádosti 

 

1.1. Žádost pana xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx o souhlas se stavbou rodinného  domu 

na parcele 985/11 dle přiložené dokumentace 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 

985/11 v k. ú. Orličky dle předložené dokumentace ze dne 11.10.2022. 

Hlasování: 7 : 0 : 0      

Usnesení č. 12N/2022 bylo přijato 

 

2. Záměr směny a koupě částí pozemků  

Záměr směny a koupě částí pozemků p.č. 1204/2, 973/1, 970/1, 972 v k.ú Orličky (cca 100m 

komunikace od hlavní silnice ke hřbitovu) 

** Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí se záměrem směny a koupě částí pozemků 

p.č. 1204/2, 973/1, 970/1, 972 v k.ú Orličky dle geometrického plánu číslo 589-45/2022 

ze dne 12.09.2022. 

Hlasování: 7 : 0 : 0      

Usnesení č. 13N/2022 bylo přijato 
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3. Rozpočtové opatření č. 2/2022 

Účetní obce předkládá zastupitelům rozpočtové opatření č. 2/2022. 

**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 v předložené 

podobě. Rozpočtové opatření je přílohou č. 2. 

Hlasování: 7 : 0 : 0      

Usnesení č. 14N/2022 bylo přijato 

 

4. Informace o činnosti  

- kromě běžné agendy úřadu: 

4.1. Starostovi byl nahlášen nefunkční podzemní uzávěr vodovodní přípojky u xxxxxxxx. Na 

místě bylo zjištěno, že je nefunkční uzávěr i pro budovu školy. Od pana xxxxxxx (instalatéra) 

se starosta dozvěděl, že tyto nefunkční uzávěry jsou nefunkční už více let. Bohužel žádnou 

informaci o tomto problému od svého předchůdce starosta nepřevzal. Z důvodu letitého 

problému a vytíženosti byla oprava domluvena na jaro 2023. O měsíc později starosta řešil 

havárii na přívodu vody ve sklepě budovy základní školy. Ta byla vyřešena odstávkou 

rezervoárů, spojenou zrovna s odkalením hlavního řádu a opravou ve sklepě. 

4.2. Starosta se zúčastnil semináře pro podpořené žadatele u dotace na mysliveckou 

klubovnu a hasičskou zbrojnici. Během prosince by se měly podepisovat smlouvy. 

4.3. Obec byla vyzvána k doplnění informací u žádosti na mysliveckou klubovnu. Starosta 

konstatuje, že žádost mají tak složitou, že se v ní samy nevyznají. Všechny požadované 

informace k doplnění jsou uvedeny v žádosti. Přiřazené pracovnici na SZIF se nelze dovolat 

a na email nemá starosta  dosud odpovězeno. Starosta vyslovuje pochvalu pracovnicím na 

MAS Orlicku, které s žádostí ochotně pomáhají. Dnes starosta požadované informace 

odeslal. 

4.4. Byla provedena kontrola spalinových cest na komínech v našem vlastnictví 

4.5. Proběhlo dvoudenní šetření katastrálních hranic společných s Červenou vodou 

4.6. Proběhla aktualizace, doplnění a odevzdání projektových záměrů pro ZŠ a MŠ Orličky 

na MAS Orlicko. Příloha č.3. 

4.7. Byl dodělán přepad u „nového“ rezervoáru.  

4.8. Komplexní pozemkové úpravy – jejich část, kterou jsme dosud vytvořili jde 16.11.2022 

k projednání na krajský úřad a do konce listopadu s tím musíme seznámit zastupitele, 

protože do konce listopadu musí být vydané usnesení zastupitelstva obce. 

 

5. Různé 

5.1.  Komunální služby Jablonné informují obec o výkupních podmínkách u položky papír. 

Nyní dostává obec 700,- Kč/ tunu papíru a kvůli situaci na trhu jsou schopni papír odebírat 

pouze bez finanční kompenzace. Pro rok 2023 předpokládají odběr s poplatkem cca 1500,- 

Kč / tunu odevzdaného papíru. 
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Dotazy  

- P.Bednářová navrhuje zřídit kulturní komisi. Zastupitelé souhlasí. 

- Starosta - rozsvícení vánočního stromku 25.11.2022 cca v 17h 

- P. Bednářová – zve na akci „Uspávání broučků“ v pátek 4.11.2022 

- Zjistit u p. xxxxxxxxx prostory na ples 

- A. Černohousová – zda by byla možnost rozšíření hasičárny 

- E. Siatková – navrhuje z důvodů nárůstu cen pohonných hmot zvýšit paušální výdaje na 

auto pro starostu ze 3 000,- Kč za měsíc (1l/ 30Kč ) na 4700-, Kč za měsíc (1l/47Kč). 

** Zastupitelstvo obce stanovuje starostovi obce měsíční paušální částku cestovních 

náhrad ve výši 4 700,-Kč, vyplácenou od 1.11.2022. Toto sjednání bude provedeno 

písemnou formou, která je přílohou č. 4. Zajistí účetní obce. 

Hlasování: 6 : 0 : 1 (Jenčovský)      

Usnesení č. 15N/2022 bylo přijato 

-E. Siatková – navrhuje na příští zasedání dát bod programu mimořádnou odměnu starostovi 

obce 

-P.Bednářová – navrhuje na další zasedání dát bod programu kulturní komisi 

-A. Siatka- ředitelka nevyčerpává  část prostředků – bylo by vhodné část použít na drobné 

opravy 

- Na příštím zasedání provést aktualizaci plánovaných projektů a vybrat jejich priority   

 

 

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 20.15 hod.  

 

Další zastupitelstvo bude 28.11.2022 

 

                                   

                                   Mgr. Petra Bednářová       ……….……………………………….  

 

                               Bc. Anežka Černohousová    ……….……………………………….  

 

 

 

 

   ………….………………………………………………….. 

                                         Vladimír Jenčovský, starosta obce Orličky 


