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Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 1/2023 

 konaného dne  23.1. 2023 v 19.00 hod v kanceláři obecního úřadu 

 

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

Navržený program: 

 

1) Žádosti 

2) Záměr pronájmu pozemků 

3) Informace o činnosti 

4) Různé 

 

Poté předkládá návrh programu zasedání ke schválení. 

ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou Václav Vaníček, Bc. 

Anežka Černohousová. Zapisovatelkou je Eva Siatková. 

Hlasování : 6: 0 : 0 

Presenční listina je přílohou č. 1. 

 

1. Žádosti 

1.1.  xxxxxxxxxxxxxxxxx, s.r.o., firma zastupující paní xxxxxxxxxxxxxxx žádají o závazné 

stanovisko k vrtané studni na pozemku st. 105, v k.ú. Orličky. 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou „Vrtaná studna na st.p.č. 105 v k.ú. 

Orličky“ dle předložené projektové dokumentace ze dne 22.12.2022. 

Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 1/2023 bylo přijato 

 

1.2. Domov důchodců Ústí nad Orlicí žádá o poskytnutí finančního příspěvku. V současné 

době je tam ubytován 1 náš občan. Starosta navrhuje částku 5 000,- Kč. Touto částkou obec  

přispívá podobným zařízením. 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s finančním příspěvkem Domovu důchodců 

Ústí nad Orlicí ve výši 5 000,- Kč. Za podmínky konkretizace jeho využití. Smlouva je 

přílohou č.2. 

Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 2/2023 bylo přijato 
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1.3. Městská knihovna Jablonné nad Orlicí poslala žádost o prodloužení dohody o odborné 

pomoci pro rok 2023. V rámci této spolupráce probíhá půjčování knih do naší knihovny. Za 

tyto sdružené prostředky nakupuje nové knihy. Minulý rok obec poskytla 5000 Kč. 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s prodloužením dohody o odborné pomoci pro 

rok 2023 s Městskou knihovnou Jablonné nad Orlicí, z rozpočtu obce přispívá částkou 

5000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. Dohoda je přílohou č.3. 

Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 3/2023 bylo přijato 

 

1.4. Ceník svozů a odstranění odpadů v roce 2023. 

Komunální služby Jablonné zaslali aktuální ceník pro rok 2023 – je zde promítnuto celkové 

zdražování. 

 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o 

odstraňování odpadů pro rok 2023 a pověřuje starostu jeho podpisem. Dodatek je 

přílohou č.4 

 

Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 4/2023 bylo přijato 

 

1.5. xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx žádají o souhlasné stanovisko se  stavebními úpravami 

objektu č.p. 200. 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou „Stavební úpravy a přístavba 

objektu Orličky č.p. 200“ a souhlasí také s trvalým odnětím dotčené plochy p.č. 863/1 

v k. ú. Orličky ze zemědělského půdního fondu. 

Hlasování: 5 : 0 : 1 (Bednářová Petra)      

Usnesení č. 5/2023 bylo přijato 

 

2)  Záměr pronájmu pozemků 

2.1. Starosta připravil seznam zemědělských pozemků a částí pozemků, které obec může 

pronajmout. Části pozemků, které jsou využívány jako komunikace jsou ze záměru pronájmu 

odebrány. 

** Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí se záměrem pronájmu pozemků p.č. 985/19, 

950/16, 950/10, 950/22, 950/23, 950/31, 489, 477/1, 476, 936/21, 935/1, 935/3 a částí 

pozemků p.č. 985/28, 1204/5, 900/12, 1204/1, 1170, 1161, 1200/1 v k.ú. Orličky. Seznam 

pozemků a výměr pozemků je přílohou č. 5. 

Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 6/2023 bylo přijato 

 

3) Informace o činnosti 

- kromě běžné agendy úřadu: 

3.1. Dne 23.12.2022 byl starosta osloven Státním pozemkovým úřadem s informací, že 

někdo uplatňuje restituční nároky na pozemky v údolí našich rezervoárů pitné vody. Původně 

se tyto pozemky měly řešit v komplexních pozemkových úpravách, bohužel nároky mají 
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vyšší prioritu. Bylo tedy domluveno, že obratem zažádáme o bezúplatný převod a dodatečně 

starosta dopošle usnesení zastupitelstva. Ze strany SPÚ byl starosta ujištěn, že udělají vše 

pro to, aby byl pozemek s rezervoáry převeden na obec.  

3.2. Proběhlo projednávání nároků komplexních pozemkových úprav s vlastníky pozemků 

v hasičské zbrojnici a projednání možných drobných změn v katastrální hranici se starosty 

obcí Bystřec, Jamné nad Orlicí a Čenkovice. 

3.3. Proběhl koncert Podorlického dětského pěveckého sboru u nás v kostele – starosta 

děkuje p. Siatkové za pomoc s občerstvením. 

3.4. Starosta se zúčastnil výroční valné hromady SDH Orličky 

3.5. Paní xxxxxxxxxx se odstěhovala a předala byt. Nyní probíhá příprava oprav potřebných 

v tomto bytě. 

3.6. Starosta oslovil společnost xxxxxxxxxxxxxx, ohledně zjištění možností oprav místních 

komunikací v obci + přístupová cesta k panu xxxxxxxxx, kterou jsme se zavázali vybudovat – 

čekáme na předložení cenovek. 

3.7. Starosta s účetní rozvozili balíčky starším spoluobčanům a popřáli pěkné svátky a do 

nového roku 

3.8. Od oslovené společnosti obec získala studii revitalizace požární nádrže – příprava 

projektové dokumentace s podáním žádosti o dotaci je cca 113 000,- Kč, po schválení 

dotace další 3% z přiznané částky. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 1,9 mil. Kč, 

z toho spoluúčast obce 600 000 Kč. Zatím jen pro informaci a případně pro přípravu rozpočtu 

na rok 2023. Starosta zjistí procento úspěšnosti získání dotace. 

 

4) Různé 

4.1. Velitel zásahové jednotky obce Orličky xxxxxxxxxxxx podal písemně, že k 31.1.2023 

odstupuje z funkce.  

Novým velitelem po tomto datu bude pan xxxxxxxxxxxx bytem  Orličky čp 16. 

 

4.2. Do konce ledna je potřeba podat žádost o dotaci na zajištění potravinové obslužnosti – 

prodejna Konzum Orličky. 

 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z 

rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova v 

roce 2023 – Akce programu obnovy venkova – dotační titul 2 – Prodejny. 

Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 7/2023 bylo přijato 

 

4.3. Souhlas s bezúplatným převodem pozemku 924/1 v k.ú. Orličky 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod 

pozemku 924/1 v k.ú. Orličky ve správě Státního pozemkového úřadu na obec Orličky 

a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Smlouva přílohou č.6. 

Hlasování: 6 : 0 : 0      

Usnesení č. 8/2023 bylo přijato 
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4.4. Starosta byl vyzván k podpisu Dohody o poskytnutí dotace na mysliveckou klubovnu. 

 Za SDH na hasičskou zbrojnici podepíše starosta SDH. 

 

 

Dotazy 

 

- Anežka Černohousová zjistila cena pronájmu za zábavu a karneval - je to 19500,- Kč 

- 18.3.2023 se bude konat velikonoční zábava 

- 19.3.2023 se bude konat dětský karneval 

- dětský den – termín bude ještě upřesněn (začátek nebo konec prázdnin) 

- účetní vyzývá k podání podnětů a návrhů do připravovaného rozpočtu na rok 2023 

- vymalovat chodbu ve škole a chodbu do bytů ve škole 

 

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 20.23 hod.  

 

Další zastupitelstvo se bude konat 27.2.2023 

 

                                   

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

 

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

 

 

 

 

   ………….………………………………………………….. 

                                         Vladimír Jenčovský, starosta obce Orličky 

 

 


