Jména v tomto dokumentu jsou kvůli ochraně osobních údajů začerněna. Do originálu tohoto
dokumentu je možno nahlédnout na obecním úřadě.
Zápis ze zasedání ZO Orličky č.3/2018
konaného 19.3.2018 v 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ .
Přítomní zastupitelé:

M.Hock, Z.Doleček, T.Falta, A.Siatka, S.Tauber
V.Vaníček

Nepřítomní zastupitelé:
Hosté:

D. Kaplanová,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klíč k hlasování ZO :

Pro : proti : zdržel se .

Zasedání předsedá starosta M.Hock .
Ověřovateli zápisu určeni : V.Vaníček,STauber- ZO souhlasí .
Zapisovatel A.Siatka
Zastupitelstvo obce /dále ZO/je usnášeníschopné.
Starosta dotazuje na doplnění bodů jednání přítomné zastupitele .
Po té předkládá návrh programu zasedání ke schválení:
1.Informace o činnosti starosty a OÚ.
2.Různé
3.Schválení rozpočtu obce Orličky na rok 2018.
4.Inventarizační zpráva .
5.Sazebník místních poplatků, správních poplatků a ceník služeb
Hlasování o schválení programu zasedání

5

: 0 : 0 .

1. Informace činnosti starosty a OÚ.
1.1.Starosta informuje o jednání ohledně přístupové komunikace k plánovaným stavbám RD paní xxxxx a p.
xxxxxxx ml . Paní xxxxxxxxxxx nesouhlasila s návrhem místního šetření o komunikaci ,. Dále trvá na svých
původních požadavcích , kt t,.č. není obec schopna financovat . Zástupce HZS problém s navrhovanou
jednoduše zpevněnou komunikací údajně nemá .Projektant paní xxxxxx vyslovil podiv nad postupem místních
orgánů státní správy . V jiných lokalitách kraje nejsou takto striktní požadavky na asfaltový povrch běžné . ---Starosta již dospěl názoru , že nebude možno než provést komunikaci, jak je požadováno paní xxxxxxxxxxxxx ,
t.č.představuje náklad minim 600 tis Kč včetně DPH . Letos prostředky obec v takové výši neplánovala Příslib
vzhledem k nejasné situaci po volbách od OZ na podzim také nelze vydat , protože není jasné person. složení a
názor ZO po nově vzniklého po volbách.
19.20 se dostavuje Z. Doleček .
A.Siatka navrhuje , aby ZO pověřilo starostu zjištěním podmínek . za jakých se staví objekty venkovského bydlení
v katastru Čenkovice , podle všeho tam není nutná přístupová asfalt. Komunikace a po potvrzení pak požadovat
po státní správě stejný přístup i v Orličkách .V opačném případě podat stížnost na postup paní xxxxxxxxxxxx
nadřízenému úřadu pro nerovné podmínky pro občany . S tím souhlasí ostatní členové . ZO . Starosta zajistí do
následného zasedání ZO
1.2.Starosta informuje , že kontrola školského úřadu na využití dotací ve škole byla zcela bez závad .
1.3.Starosta navrhuje obnovu Geoportálu .
1.4. zahájena oprava střechy na přístavku OÚ firmou Liška Jablonné nad Orlicí.
1.5.20.3. se starosta zúčastní setkání starostů regionu s hejtmanem Pa. Kraje panem xxxxxxxxx v České Třebové
.

2.Různé
2.1.Starosta předkládá ke schválení veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provádění zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona číslo 111/2000 Sb., o základních
registrech, ve znění doplňků a změn, s orgány města Jablonné nad Orlicí namísto obce Orličky.

Usnesením ZO Orličky schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy s MěÚ v Jablonném nad Orlicí o zabezpečení
provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona číslo
111/2000 Sb., o základních registrech, ve znění doplňků a změn, orgány města Jablonné nad Orlicí namísto obce
Orličky,cena za jeden případ 100Kč ,v předložené podobě .
Příloha č.2 zápisu .
Hlasování :
6 : 0 : 0
Usnesení č.7/2018 bylo schváleno
2.2.ZŠ a MŠ požaduje schválení účetní závěrky za rok 2017.
Usnesením ZO Orličky schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Orličky za rok 2017 s pozitivním výsledkem 14178,62
Kč a schvaluje jeho převedení do reservního fondu.
Příloha č.3 zápisu .
Hlasování :
6 : 0 : 0
Usnesení č.8/2018 bylo schváleno
2.3.Starsota informuje o žádosti pana xxxxxx o výměnu za byt paní xxxxxxxxx . V bytě jim zamrzly odpady
v koupelně , je třeba vyměnit bojler .T.č. není byt po paní xxxxxxxxx uvolněn.
Zo navrhuje starostovi vymáhat dluh za náklady na soudní řízení o vystěhování paní xxxxxxxxx pro neuhrazené
pohledávky obce ve výši 11244 Kč .
Usnesením ZO Orličky pověřuje starostu k zajištění vymáhání nákladů ve výši 11244Kč vzniklých obci Orličky za
soudní řízení na vystěhování paní xxxxxxx pro neplatičství.
Hlasování :
6 : 0 : 0
Usnesení č.9/2018 bylo schváleno
3.Schválení rozpočtu obce Orličky na rok 2018
Žádné další návrhy ze strany ZO na změnu návrhu rozpočtu ani ze strany obyvatel obce nevzešly .
Usnesením ZO Orličky schvaluje přebytkový rozpočet obce Orličky pro rok 2018 v třídění na paragrafy . Příloha č.
4 zápisu.
Hlasování :
6 : 0 : 0
Usnesení č.10/2018 bylo schváleno
4.Inventarizační zpráva obce Orličky za rok 2017 .
4.1.
ZO bere na vědomí inventarizační zprávu obce za rok 2017 usnesením 11/2018 .Příloha č.5 zápisu.
Hlasování :6 : 0 : 0 .
Usnesení č.11/2018 schváleno
5.Sazebník místních poplatků, správních poplatků a ceník služeb
5.1.Starosta navrhuje aktualizaci sazeb za pronájmy a služby.
Dále navrhuje zvýšit sazbu za pronájem hasičské klubovny a výtěžek částečně vrátit příslušnému sdružení .
S tím nesouhlasí T.Falta .
Usnesením ZO Orličky schvaluje aktualizovaný Sazebník místních poplatků, správních poplatků a ceník služeb.
Příloha 6 zápisu .
Hlasování :
6 : 0 : 0
Usnesení č.12/2018 bylo schváleno
Prezenční listina příloha č.1 zápisu .
Termín dalšího zasedání ZO stanoven na 23.4.2018 v 19.00 hod v budově OÚ .
Ve 20.10 hod zasedání ukončeno.
Zapsal v Orličkách 19.3.2018 A.Siatka

Ověřovatelé zápisu :

V.Vaníček
S.Tauber

Za obec starosta

M.Hock

