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.7/2018
konaného 27.8.2018 v 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ .
Přítomní zastupitelé:

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

Nepřítomní zastupitelé:
Hosté:

Z.Doleček,V.Vaníček , D.Kaplanová ,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klíč k hlasování ZO :

Pro : proti : zdržel se .

Zahájení v 19.30 hod
Zasedání předsedá starosta M.Hock .
Ověřovateli zápisu určeni : Z.Falta,S.Tauber- ZO souhlasí .
Zapisovatel A.Siatka
Zastupitelstvo obce /dále ZO/je usnášeníschopné.
Starosta dotazuje na doplnění bodů jednání přítomné zastupitele .
Prezenční listina přílohou č.1 zápisu .
Po té předkládá návrh programu zasedání ke schválení:
1.Žádosti
2.Informace o činnosti starosty a OÚ.
3.Různé
Hlasování o schválení programu zasedání

4

: 0 : 0 .

1.Žádosti.
1.1.Starosta předkládá žádost o příspěvek na činnost Hospice Anežky České v Červeném Kostelci .
Usnesením ZO Orličky schvaluje příspěvek ve výši 2000 Kč na provoz Hospice Anežky České v Červeném
Kostelci v roce 2019. Hlasování : 4 : 0 : 0/
Usnesení č.43/2018 bylo schváleno
1.2. Starosta předkládá žádost Sdružení obcí Orlicka no příspěvek nástrojovou údržbu zimních běžeckých ztratí .
Usnesením ZO schvaluje příspěvek ve výši 5 000 Kč Sdružení obcí Orlicko na strojovou údržbu zimních
běžeckých tratí. Hlasování : 4 : 0 : 0
Usnesení č.44/2018 schváleno

1.3.Paní xxxxxxxx ,bytem Česká Třebová , žádá o prodej části pozemku p.č. 985/36 .
Usnesením ZO odkládá vyřízení žádosti až po vyřešení přístupové komunikace a točny i k dalším plánovaným
stavebním parcelám na půdorysu pozemku 985|/36 . Hlasování 4 : 0 : 0 .
Usnesení 45/2018 bylo schváleno
1.4.Žádosti o pronájem obecního bytu :
-Pan xxxxxx zrušil žádost o byt .
-Paní xxxxxxx 2 děti ,bytem Ústí nad Orlicí . Starosta nedoporučuje pronájem poskytnout.
-Paní xxxxxxxxxxxxxxxx 3 děti ,byla se v Orličkách 2 x podívat .Starosta nedoporučuje.

-Žadatelé xxxxxxxxx z Kostelce nad Orlicí nedorazili na osobní pohovor
-Paní xxxxxxxx , bytem Orličky , žádá výměnu za větší byt .
-Pan xxxxxxx ústně obnovil svou žádost o byt . Je volný byt po xxxxxxxxxx .
A.Siatka se dotazuje na závazky vůči obci .
ZO souhlasí s pronájmem obecního bytu č.1 v obecním domě č.p.176 na dobu určitou v délce 6 měsíců M
xxxxxxxx a paní xxxxxxxx s účinností od 1.10.2018.Výše kauce stanovena na 3 měsíční nájmy .
Hlasování:

4 : 0 : 0

Usnesení č.46/2018 bylo schváleno

2. Informace činnosti starosty a OÚ.
2.1. Starosta informuje o své činnosti a období od posledního zasedání ZO před měsícem :
2.1.1.odeslal žádost o dotaci pro činnost SDH včetně vzniklých nákladů
2.1.2.Starosta jednal s zástupci 4 firem o opravě podlah v obecních bytech .
2.1.3.Starosta informuje ZO o jednání ohledně protiradonových opatření ve škole , Vzhledem k tomu ,že obec již
žádala a získala dotaci na tato opatření v roce 1994 , starosta došel k závěru ,že nemá již smysl žádost opětně
podávat . Mělo proběhnout další měření koncentrace radonu ve škole za přítomnosti dětí v norm provozu . Na
dotaz ZO starosta termín měření autorizované osobě ani nezadával .
-A.Siatka požaduje naopak jeho provedení a podání žádosti vzhledem k velmi dlouhé době , která od minulé
poskytnuté dotace uplynula . Event. hledat jiný zdroj než posledně.
-Na žádost xxxxxxxx starosta zajistí dodání projektu na protiradonová opatření ve škole od paní xxxxxxxx do
30.11.2018 .
2.2.Starosta informuje , že byla podepsána smlouva s panem xxxxxxxxx o prodeji pozemku obci .
2.3.Starostainformuje o možnosti prezentace firmy zabývající se zprostředkováním „ kotlíkové.dotace“ v obci
Stanovil datum na 10.9. v 18.00 hod .

3.Různé.
3.1.Starosta informuje o chybné částce za zhotovení nové střešní krytiny na budovách klubovny na hřišti , o které
informoval minulé zasedání . Opomněl, přestože byl přímo dotázán, kalkulaci DPH , skutečná částka tak není cca
305 tisíc , ale 369 536 Kč s DPH..
Usnesením ZO souhlasí s celkovou částkou 369 536 Kč za zhotovení střešní krytiny na klubovně na hřišti firmou
Klempířství a pokrývačství xxxxxxx,Rybářská 640 ,Vikýřovice, pana xxxxxx z Bruntálu . Ruší se tímto usnesení
40/2018
Hlasování
4 : 0 : 0
Usnesení č.47/2018 bylo schváleno
3.2.Starosta informuje o možnosti dotace z Programu obnovy venkova ,. Dotazuje se . zda by měl požádat na
opravu klubovny.
-A.Siatka se pozastavuje nad tím , proč se starosta vůbec dotazuje po té ,co v tomto roce již žádost o dotaci na
opravu klubovny podal nedostatečné připravenou a z tohoto důvodu obec dotaci jako jedna z mála neobdržela .

Usnesením ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu klubovny na hřišti z Programu obnovy venkova .
Hlasování :

4 : 0 : 0

Usnesení č. 48/2018 bylo schváleno

3.3. Starosta předkládá ZO účetní výstupy z účetnictví ZŠ a MŠ Orličky za 1.pololetí 2018
Po nahlédnutí a seznámení s předloženým všemi zúčastněnými zastupiteli A.Siatka navrhuje usnesení :
Usnesením ZO konstatuje,že opět nebylo vyúčtování ze strany ředitele školy předloženo v dohodnuté podobě
,tedy sumarizace částek za jednotlivé skupiny výdajů-komodity a k ní samotné účetní výstupy jako podklad
k případné kontrole . Hlasování:
3 : 0 : 1/M.Hock/
Usnesení č.49/2018 nebylo schváleno
3.4.Starosta se dotazuje, zda by obec měla poskytnout obci Prameny v insolvenci příspěvek . A.Siatka a
S.Tauber se vyjadřují záporně .

Starosta informuje . že probíhá oprava podlahy v bytě ,kde bydlí paní xxxxxxxx , bylo při ní zjištěno ,že konstrukce
podlahového roštu je šroubována vruty do sádrokartonu , které popraskaly a proto došlo k propadnutí části plochy
podlahy .
-Siatka a Tauber navrhují ,aby v rámci opravy podlah krytin u pana xxxxxx byla kontrola šroubů provedena i u něj
nezávisle na stavu roviny podlahy . Při nalezení stejného pochybení pak starosta bude jednat se zástupci nebo
následníky firmy xxxxxxx Letohrad .která přestavbu bytů prováděla a žádat opravu nebo úhradu opravy .
Dále navržena výměna vstupních dveří do bytu . ve kterém bydlí paní xxxxxxxxx
Po sečtení nákladů na neplánované opravy v bytech ve výši cca 60 tisíc Kč oproti rozpočtovaným možnostem
xxxxxxxxx navrhuje jako účetní obce rozpočtové opatření:
Usnesením ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3/2018 v přiložené podobě .
Hlasování

4 : 0 : 0

Usnesení č.50/2018 bylo schváleno
3.6.xxxxxxxx se dotazuje starosty v jakém stupni se nachází jednání ohledně odstranění nezákonné stavby plotu
na obecním pozemku panem xxxxxxx . Starosta odpovídá ,že paní xxxxxxx konečně po roce dodala dobrozdání ,
že je třeba věc postoupit na odbor výstaby MěÚ v Jablonném nad Orlicí Starosta podá žádost na odstranění
stavby plotu kolem chalupy pana xxxxxx na stavební úřad v Jablonném n.Orlicí dle doporučení do 24.9.2018 .
3.7.A.Siatka požaduje urgenci starosty na odstranění ruiny stavby č.p.58 „xxxxxxxxxx“v horní části obce, na které
je již rozhodnutí stavebním odborem v Jablonném n. Orlicí vydáno,
3.8.xxxxxxxxxxx žádá starostu aby zajistil osekání zanedbaných obecních pozemků v sousedství dětského hřiště
při škole.
Termín dalšího zasedání ZO stanoven na 24.9..2018 v 19.00 hod .v budově OÚ .
Ve 20.45 hod zasedání ukončeno.
Zapsal v Orličkách 27.8..2018 A.Siatka

Ověřovatelé zápisu :

T.Falta
S.Tauber

Za obec starosta

M.Hock

