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Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 10/2022 

 konaného dne  28.11. 2022 v 19.00 hod v kanceláři obecního úřadu 

 

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

Navržený program: 

 

1) Schválení plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy Orličky 

2) Žádosti 

3) Směna 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) 

4) Informace o činnosti 

5) Mimořádná odměna starostovi (navržený bod programu z minulého jednání 

zastupitelstva obce) 

6) Různé 

 

Poté předkládá návrh programu zasedání ke schválení. 

ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou Václav Vaníček a Bc. 
Anežka Černohousová. Zapisovatelkou je Eva Siatková. 

Hlasování : 5: 0 : 0 

Presenční listina je přílohou č. 1. 

 

1. Schválení plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy Orličky   

1.1. Dnes byl s výkresem G5 – Plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy 

Orličky seznámen sbor zástupců. Ve sboru zástupců je ze zastupitelů starosta a paní 

Siatková, ostatní zastupitelé se s výkresem seznamovali v neděli dopoledne a také dnes jako 

hosté na sboru zástupců. 

**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje plán společných zařízení komplexní 

pozemkové úpravy Orličky. 

Hlasování: 5 : 0 : 0      

Usnesení č. 16N/2022 bylo přijato 

 

2. Žádosti 

2.1.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx žádají o souhlas s vydáním územního rozhodnutí na 

stavbu, se kterou jsme už před 2 roky souhlasili, ale došlo k úpravě stavby (zkrácení), tak 

žádají znovu.  Jedná se o podzemní vedení vysokého napětí a optického kabelu směrem ze 

Suchého vrchu na Boříkovice. 
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** Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu 

„Boříkovice, VN2299-VN2283-propoj kvn“ dle předložené projektové dokumentace ze 

dne 25.10.2022. 

Hlasování: 5 : 0 : 0      

Usnesení č. 17N/2022 bylo přijato 

 

2.2. Sdružení obcí Orlicko žádají o dotaci k financování vydání publikace Orlicko-Kladské 

pomezí z ptačí perspektivy, kde je prezentována i obec Orličky. Dostali jsme 5 výtisků této 

knihy, je k dispozici v naší knihovně. 

** Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 530,- Kč 

Sdružení obcí Orlicko na úhradu části nákladů spojených s vydáním publikace 

Orlicko-Kladské pomezí z ptačí perspektivy a pověřuje starostu s uzavřením 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Hlasování: 5 : 0 : 0      

Usnesení č. 18N/2022 bylo přijato 

 

3. Směna 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) 

Výsledkem této směny a koupě pozemků od pana xxxxxx je získání pozemků do našeho 

vlastnictví pod komunikací od hlavní silnice ke hřbitovu.  

Starosta stručně zrekapituloval průběh: 

31.01.2022 představení záměru na zastupitelstvu  

28.02.2022 zastupitelé i pan xxxxxx souhlasili s částkou 55,- kč/m2 kupovaných pozemků 

obcí 

31.10.2022 byl usnesením č. 13N/2022 schválen záměr směny a koupě pozemků 

13.-28.11.2022 – byl na úředních deskách tento záměr vyvěšen 

Celková výměra pozemků obce Orličky, které obec směňuje s panem xxxxxxx je celkem 106 

m2. 

Celková výměra pozemků, které jsou ve vlastnictví pana xxxxxx je 476 m2. 

Výměra pozemků, která po odečtených 106 m2 pro směnu je 370 m2, tuto výměru budeme 

za cenu 55,- Kč/m2 kupovat– celkem tedy za 20 350 ,- Kč. 

 

** Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí se směnou 106 m2 a koupí 370 m2 pozemků 

od pana xxxxxx za cenu 55,- Kč/m2, celkem tedy za 20 350,- Kč podle geometrického 

plánu číslo 589-45/2022 ze dne 12.09.2022.  

-čísla parcelní, které vlastní obec Orličky a budou použity pro směnu: 970/1 A a C 

-čísla parcelní, které vlastní pan xxxxxx a budou použity pro směnu a koupě obcí 

Orličky: 972 B, 973/1 G, 1204/2 D 

Veškeré náklady ponese obec Orličky a zastupitelstvo pověřuje starostu s přípravou a 

uzavřením směnné a kupní smlouvy. Smlouva je přílohou č.2. 

 

Hlasování: 5 : 0 : 0      

Usnesení č. 19N/2022 bylo přijato 
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4. Informace o činnosti 

- kromě běžné agendy úřadu: 

4.1. Proběhlo rozsvícení vánočního stromku – v letošním roce stromek obci daroval pan 

xxxxxxx, který byl v blízkosti komunikace na Jamné. Postavit stromek pomáhal Radek a 

xxxxxx Hockovi, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx. Spodní část stromku pomohla ozdobit Petra 

Bednářová s družinou, zbytek ozdobil starosta s bratrem. O občerstvení se starala Eva 

Siatková a xxxxxxxxxxxxxxx. Petra Bednářová při rozsvícení zařídila zpívání dětí. Tímto 

všem starosta děkuje. 

4.2. Proběhla kontrola krizového řízení – papírový výsledek ještě nebyl doručen, ale vše bylo 

v pořádku 

4.3. Byly vyvezeny septiky u školy a pod úřadem 

4.4. Obec koupila 3 kusy 800 litrových pozinkovaných nádob na zimní posyp, které tento 

týden budou rozmístěny 

4.5. Dotace na hasičskou zbrojnici – po kontrole žádosti na SZIFu má starosta opět doplnit 

nedostatky žádosti (podobný scénář jako u žádosti na mysliveckou klubovnu). Všechny 

nedostatky jsou v žádosti uvedeny. Starosta znova co nejdříve doplní. 

 

5. Mimořádná odměna starostovi (navržený bod programu z minulého jednání 

zastupitelstva obce) 

Starosta předává slovo pí. Evě Siatkové, která tento bod na minulém zastupitelstvu navrhla.  

Poskytnutí takové odměny je  možné od 01.01.2018 dle příslušné novely Zákona o obcích. 

Odměnu je možné poskytnout kterémukoliv členu zastupitelstva obce. 

Dle zákona však musí být splněny určité náležitosti: 

1) Řídí se § 76 Zákona o obcích 
2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce může být 

maximálně dvojnásobek stávající měsíční odměny 
3) Návrh na odměnu musí být uveden jako samostatný bod navrženého programu 

zasedání zastupitelstva obce („Pozvánka“) 
4) Návrh musí být projednán jako samostatný bod včetně odůvodnění 
5) Důvod poskytnutí odměny musí být uveden přímo ve schvalujícím usnesení 

zastupitelstva 
Dle výše uvedeného je předkládán Zastupitelstvu obce k projednání návrh udělení 

mimořádné odměny starostovi obce ve výši dvou měsíčních odměn, která mu náleží za 

výkon funkce neuvolněného starosty. 

Odůvodnění: 

                   -   za plnění mimořádných časově náročných úkolů nad rámec povinností 

                        vyplývajících z jeho funkce (neuvolněná pozice starosty) 

- za kontrolní činnost nad rámec povinností při realizaci akcí a významný 
osobní podíl na těchto akcích (součinnost při komplexních pozemkových 
úpravách, oprava rezervováru, zastřešení u povodňových domků, sekání 
obecních pozemků traktůrkem a mnoho dalších)  

- ušetření finančních prostředků obce – uzavření smluv s výhodnějšími 
podmínkami, samostatné vypracovávání kupních a nájemních smluv,  
samostatná příprava časově náročných žádostí o dotace na mysliveckou 
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klubovnu a hasičskou zbrojnici, údržba a péče o místní koupaliště – požární 
nádrž. 
 

**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje poskytnutí mimořádné odměny dle § 76 

zákona 128/2000 Sb. ve výši dvou měsíčních odměn neuvolněnému starostovi obce 

Orličky, která mu k 28.11.2022 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. 

Hlasování: 4 : 0 : 1 (Vladimír Jenčovský)      

Usnesení č. 20N/2022 bylo přijato 

 

6. Různé 

6.1. ZŠ a MŠ Orličky předložila vyúčtování ke dni 30.09.2022 

**ZO bere na vědomí předložené vyúčtování 

 

6.2. Zimní údržba –p. xxxxxx 

Pro letošní zimu je domluvena údržba komunikací s panem xxxxxx za cenu 750,- Kč/hod bez 

DPH, což je stejná cena, jakou nabízí letos xxxxxxxx a.s., i když má pan xxxxxx větší traktor 

s vyššími náklady na provoz. 

** Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí s cenou 750,- Kč/hod. bez DPH za zimní 

údržbu komunikací panem xxxxxx a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. Smlouva je 

přílohou č.3. 

Hlasování: 5 : 0 : 0     

Usnesení č. 21N/2022 bylo přijato 

 

6.3. Zimní údržba – xxxxxxxx a.s. je domluvena jako záskok za pana xxxxx v případě 

nemoci, nebo jiné události. Zde je aktualizace hodinové sazby za hodinu práce traktorem na 

750,- Kč/hod. bez DPH 

**Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí s Dodatkem č.4 ke stávající smlouvě o zimní 

údržbě komunikací s xxxxxxxxxx a.s. a pověřuje starostu s uzavřením dodatku. 

Dodatek je přílohou č.4. 

Hlasování: 5 : 0 : 0     

Usnesení č. 22N/2022 bylo přijato 

 

6.4.  20.12.2022 od 17h proběhne v kostele koncert PDPS 

6.5. Bod kulturní komise přesunut na další zasedání 
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Dotazy:  

- E.xxxxxxxxx – se ptá, zda bude ples? Sál v jednání, občerstvení by musela zajistit obec 

včetně úklidu a  večeří 

- V.xxxxxxx  starší – informovanost občanů SMS zprávami 

- V. Vaníček – ubytovaní v povodňových domcích přes zimu – nejsou k tomu uzpůsobeny 

                  - starosta – pronajímá se na žádost občanů 

 

 

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 19.47 hod.  

 

Další zastupitelstvo bude 19.12.2022 

 

                                   

                                      Václav Vaníček             ……….……………………………….  

 

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

 

 

 

 

   ………….………………………………………………….. 

                                         Vladimír Jenčovský, starosta obce Orličky 


