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Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 11/2022 

 konaného dne  19.12. 2022 v 19.00 hod v kanceláři obecního úřadu 

 

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

Navržený program: 

 

1) Žádosti 

2) Informace o činnosti 

3) Plán inventur 

4) Rozpočtové provizorium 

5) Rozpočtové opatření 3/2022 

6) Různé 

 

Poté předkládá návrh programu zasedání ke schválení. 

ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou MUDr. Aleš Siatka a 
Radovan Hock. Zapisovatelkou je Eva Siatková. 

Hlasování : 6: 0 : 0 

Presenční listina je přílohou č. 1. 

 

1. Žádosti 

1.1.  Paní xxxxxxxxxxxxxxxxx bydlící v horním bytě č.12  čp.176 žádá o možnost přesunout 

se o patro níž do bytu č.3 čp.176 po paní xxxxxxxxx, která dala ke konci roku výpověď. O 

možnost přesunu žádá ze zdravotních důvodů. Vzhledem k tomu, že v horním bytě kouří, se 

starosta dotazoval, jestli souhlasí s podmínkou, že v novém bytě kouřit nebudou – souhlasí. 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s výměnou bytu paní xxxxxxxxxxx č. 12 za byt 

č. 3 v budově č.p. 176. 

Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 23N/2022 bylo přijato 

 

2) Informace o činnosti 

kromě běžné agendy úřadu: 

2.1. Zakoupené nové 800 litrové pozinkované nádoby na zimní posyp byly rozmístěny a už 

se používají 

2.2. Dotace – hasičská zbrojnice - byly doplněny "nedostatky", které stejně jako u myslivecké 

klubovny v žádosti uvedené byly, ale v jiných odstavcích. Dále se předpokládalo, že  v půlce 
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prosince se budou podepisovat smlouvy o poskytnutí dotací. Zatím žádné informace 

nemáme.  

2.3. Starosta vyrobil kalendáře svozu odpadů na rok 2023 a PFka 

2.4. Byl opraven sprchový kout u paní xxxxxxxx 

2.5. V budově čp. 176 se s Cetinem řešila oprava umístění jejich kabelu, který umístili jinak, 

než bylo domluveno (firmu si objednávali nájemníci bytu).  

 

3) Plán inventur 

Účetní obce předkládá zastupitelům ke schválení Plán inventur na rok 2022. Inventarizace 

bude probíhat od 6.1. do 31.1 2023. 

**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Plán inventur na rok 2022. Plán je přílohou č. 2. 

Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 24N/2022 bylo přijato 

 

4) Rozpočtové provizorium 

Účetní obce předkládá zastupitelům ke schválení rozpočtové provizorium.   

**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2023. Platnost 

provizoria bude ukončena přijetím řádného rozpočtu obce na rok 2023. Rozpočtové 

provizorium bude probíhat dle platných pravidel rozpočtového provizoria. Pravidla 

přílohou č.3. 

Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 25N/2022 bylo přijato 

 

5) Rozpočtové opatření 3/2022 

Účetní obce předkládá zastupitelům rozpočtové opatření č. 3/2022. Obec Orličky obdržela 
dotaci na volby prezidenta na základě avíza Pardubického kraje č.22-85 a dochází 
k navýšení nákladů na opravu kanceláře úřadu a o 1000,- Kč na likvidaci nebezpečných 
odpadů, poplatků na účtech a ZŠ - oproti schválenému rozpočtu. 

 

**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 v předložené 

podobě. Rozpočtové opatření je přílohou č. 3. 

 

Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 26N/2022 bylo přijato 

 

6) Různé 

6.1. Černohousová Anežka – domlouvá kapelu - nakonec na Velikonoční zábavu (ples ne) 

Kapela Quiz – náklad 14-15 tis. Kč, termín 18. března 2023, nájem za sál zatím není 

domluven 

R. Hock  - zkusit se zeptat v restauraci u xxxxx ve Výprachticích 

- kdo zajistí občerstvení - doladí se v lednu 2023 
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6.2.  Účetní obce vyzývá k doručení návrhů a podnětů do rozpočtu na rok 2023 nejpozději do 

poloviny února 2023. 

 

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a popřál všem pěkné vánoční svátky a do 

nového roku pevné zdraví. 

Ukončil zasedání ZO ve 19.45 hod.  

 

Další zastupitelstvo bude ke konci ledna 2023 – termín bude upřesněn dle termínu podání 

žádosti o dotaci 

 

                                   

                               Radovan Hock         ……….……………………………….  

 

                               MUDr. Aleš Siatka    ……….……………………………….  

 

 

 

 

   ………….………………………………………………….. 

                                         Vladimír Jenčovský, starosta obce Orličky 

 


