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Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Orličky konaného dne 

17.12.2018 v zasedací místnosti obecního úřadu 
 

Zápis ze zasedání č. 11/2018 

 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod. Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomných 7. 

Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.   

Přítomní zastupitelé: Viz příloha č. 1, prezenční listina 

Veřejnost: Viz příloha č. 1, prezenční listina 

 

Program:  

1. Úvod, volba ověřovatelů a navržení zapisovatele 

2. Návrh a schválení programu 

3. Žádosti 

4. Informace o činnosti starosty 

5. Plán inventur 

6. Rozpočtové opatření č. 6/2018 

7. Vyhláška odpady na rok 2019 

8. Rozpočtové provizorium 

9. Různé 

 

1. Úvod, volba ověřovatelů a navržení zapisovatele 

 

Za zapisovatelku zasedání Zastupitelstva obce Orličky byla navržena paní Darina Janotová.  

Usnesení: Zapisovatelkou zasedání č. 11/2018 bude paní Darina Janotová. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  Schváleno 7 hlasy. 

Usnesení č. 23N/2018 bylo přijato 

 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi místostarosta pan Vladimír Jenčovský a zastupitel pan Václav 

Vaníček.  

Usnesení: Ověřovatelé zápisu jsou pan Vladimír Jenčovský a pan Václav Vaníček. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0 Schváleno 7 hlasy 

Usnesení č. 24N/2018 bylo přijato 

 

2. Návrh a schválení programu 

 

Hlasování o schválení programu navrženého starostou. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem. 

Hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0  Schváleno 7 hlasy. 

Usnesení č. 25N/2018 bylo přijato 
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3. Žádosti 

 

1) Žádost IPA - omalovánky pro děti „Bezpečně na silnicích“.  

 

Za příspěvek cca 8 500 Kč jsou obci nabízeny omalovánky pro děti do školy (s reklamou obce). 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce zamítá žádost IV. nakladatelství v zastoupení IPA (Mezinárodní 

policejní asociace) o příspěvek na omalovánky. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0 Schváleno 7 hlasy. 

Usnesení č. 26N/2018 bylo přijato 

 

2) Žádost o pronájem pozemků p. xxxxxxxxxx, p.p.č. 154 a 157. 

   

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 154 a 157, oba v k.ú. Orličky 

žadatelce xxxxxxxxxxxxxxxxx, Orličky 137, na dobu pěti let. Roční nájem za oba pozemky je ve výši 

100Kč. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  Schváleno 7 hlasy. 

Usnesení č. 27N/2018 bylo přijato 

 

3) Žádost o prodej nebo pronájem pozemku 185/3 – pan xxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxx 

 

Pan xxxxxxxx s paní xxxxxxxxxxxx žádají o prodej pozemku 185/3. V případě zamítnutí prodeje žádají 

o zvážení pronájmu. Již v minulosti byl vždy prodej zamítnut, protože se jedná o pozemek u cesty. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce zamítá prodej i pronájem pozemku 185/3 v k.ú. Orličky. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  Schváleno 7 hlasy. 

Usnesení č. 28N/2018 bylo přijato 

 

4) Žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice na p.p.č. 984/8 a 984/9. 

 

V minulosti již byly ostatní náležitosti k obnově studny a vedení od obce odsouhlaseny (na studnu 

jsou připojeni xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx…) 

Vedení je již v zemi. 

 

MUDr. Siatka: Není jasné, proč žádají o vydání rozhodnutí – zda potřebují pouze zlegalizovat stavbu, 

nebo chtějí ještě provádět další práce. 

M. Hock: Uvedené rozhodnutí je potřeba k vodoprávnímu řízení – pro povolení k užívání vod. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zvláštním užíváním komunikace podle §25 odst.6 písm.c) 

zákona č. 13/1997Sb.o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na p.p.č. 984/8 a 

984/9. Důvod vnější domovní vodovod. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  Schváleno 7 hlasy. 

Usnesení č. 29N/2018 bylo přijato 
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5) Žádost o vyjádření k umístění stavby  

 

Žadatel: Kenergo s.r.o. 

Rekonstrukce části linky VN 3794  ( z p.p.č. 987 po Kramářovu chatu)   

 

Poznámka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx upozornil na havarijní stav sloupu VN v lese – sloup je zlomen a 

pouze upevněn páskou. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním stavby - Rekonstrukce části linky VN 3794 -dle 

předložené dokumentace. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  Schváleno 7 hlasy. 

Usnesení č. 30N/2018 bylo přijato 

 

Upozornění: Starosta obce doplní k souhlasnému stanovisku obce upozornění na stav sloupu pro VN 

v lese (zlomený sloup, ohrožující život a zdraví) se žádostí o odstranění havarijní situace. Případně 

doloží fotodokumentaci od pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

4. Informace o činnosti starosty 
 

Organizace kulturních akcí (adventní koncert v kostele, koncert školy). 

 

Zjišťování dotačních možností – především z MMR: 

 

Radon – budova školy - u rekonstrukce veřejných budov je možnost dotace až 10 mil. Kč. Starosta 

ověří, jestli lze žádat o dotaci na budovu školy, kde se nacházejí také byty. 

 

Oprava koupaliště – možnost dotace 70%, uznatelné jsou veškeré náklady. Příjem žádosti o dotaci 

28.11.2018 – 28.2.2019. Předpokládané náklady základní opravy cca 600 000 Kč.  

Poznámky: 

Paní Siatková - Je nutné mít projekt, najít projektanta 

Ing. Janotová - v projektu případně také počítat s úpravou vody (filtrace, chlorování, četnost výměny 

vody…) v případě používaní nádrže jako koupaliště. 

MUDr. Siatka – nutno prověřit, zda oprava koupaliště je v souladu s dlouhodobým plánem obce. 

-Co s vodovodem v obci? 

-Jaké akce jsou v obci rozpracované?  

-S ohledem na finanční možnosti obecního rozpočtu nemalujme vzdušné zámky 

 

O možnosti realizace této akce rozhodne zastupitelstvo na základě schváleného plánu na rok 2019. 

 

5. Plán inventur 

 

1) Návrh na složení inventarizační komise: MUDr. Aleš Siatka, Václav Vaníček, Ing. Darina Janotová 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje za členy inventarizační komise: MUDr. Aleše Siatku, 

Václava Vaníčka, Ing. Darinu Janotovou   
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Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  Schváleno 7 hlasy. 

Usnesení č. 31N/2018 bylo přijato 

 

 

2) Návrh na plán inventur 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur, plán inventur tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  Schváleno 7 hlasy. 

Usnesení č. 32N/2018 bylo přijato 

 

6. Rozpočtové opatření č. 6/2018 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2018. Rozpočtové opatření tvoří 

přílohu č. 3 zápisu. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  Schváleno 7 hlasy. 

Usnesení č. 33N/2018 bylo přijato 

 

7. Vyhláška odpady na rok 2019 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  Schváleno 7 hlasy. 

Usnesení č. 34N/2018 bylo přijato 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  Schváleno 7 hlasy. 

Usnesení č. 35N/2018 bylo přijato 

 

8. Rozpočtové provizorium 

 

Platnost provizoria bude ukončena přijetím řádného rozpočtu obce pro rok 2019 

Rozpočtové provizorium bude probíhat dle platných pravidel rozpočtového provizoria. 

 

Usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2019. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  Schváleno 7 hlasy. 

Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno 7 hlasy. 

Usnesení č. 36N/2018 bylo přijato 
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9) Různé 

 

1) Účetnictví ZŠ a MŠ Orličky 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené účetnictví ZŠ a MŠ Orličky za období 01. – 09. 2018. 

 

2) Konzum: příspěvek 

 

Žádost o příspěvek na zajištění potravinové obslužnosti. Obec již přispívá každoročně částkou 80 000 

Kč za opravu prodejny, celkový požadavek za rok 2018 je 133 949 Kč, tj. doplatek 53 949 Kč.  

Konzumem je garantován minimální plat vedoucí 125 Kč/hod. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku na zajištění potravní obslužnosti 

obce Konzumu ve výši 53 949 Kč. 

Hlasování: Pro: 5  

Proti: 0 

Zdržel se: 2 (Radovan Hock, MUDr. Aleš Siatka) 

Schváleno 5 hlasy. 

Usnesení č. 37N/2018 bylo přijato 

 

Poznámka: 

Návrh ke smlouvě mezi obcí Orličky, jako objednavatelem a Konzumem, obchodní družstvo v Ústí nad 

Orlicí jako poskytovatelem – paní Siatková navrhuje dohodnout smlouvu (vyúčtování) na začátek 

následujícího roku za uplynulý rok a ne až koncem roku jako dosud. 

 

3) Konzum: žádost o dotaci 

 

Podání žádosti o dotaci na provoz prodejny ve výši 50 % vzniklých nákladů z prostředků obce. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti k Pardubickému kraji o dotaci z Programu 

obnovy venkova Pardubického kraje DOTAČNÍ TITUL 9 – Dotace na podporu provozu obchodů a 

pojízdných prodejen ve výši 66 974 Kč. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  Schváleno 7 hlasy. 

Usnesení č. 38N/2018 bylo přijato 

  

4) Příspěvky Informačnímu centru Jablonné nad Orlicí na divadlo pro občany Orliček nad 65let a 

děti do 18let. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 100 Kč obyvatelům obce Orličky ve věku 

do 18 let a také ve věku od 65 let včetně, na divadelní představení pořádané Informačním centrem 

Jablonné nad Orlicí v Jablonném nad Orlicí. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  Schváleno 7 hlasy. 

Usnesení č. 39N/2018 bylo přijato 

  

 



6 
 

5) Podlaha v bytě u p. xxxxx 

 

Došlo k navýšení celkové částky za opravu bytu u p. xxxxx o 1 752,6 Kč proti původní nabídce. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšenou cenou za opravu bytu u p. xxxxx z nabídkové 

částky 51 429,15 Kč na částku 53 181,75 Kč 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  Schváleno 7 hlasy. 

Usnesení č. 40N/2018 bylo přijato 

  

6) GDPR  

 

Starosta obce ověří, zda je možné jmenovat pověřencem pro ochranu osobních údajů účetní obce. 

V případě že ne, navrhne nejlevnější řešení. 

 

7) Členové kontrolního výboru 

 

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx mají zájem být členy kontrolního výboru. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce volí za členy kontrolního výboru pana xxxxxxxxxxxx a 

xxxxxxxxxxxxxx. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  Schváleno 7 hlasy. 

Usnesení č. 41N/2018 bylo přijato 

 

 

8) Příspěvek obce do knihovny Jablonné nad Orlicí 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s podporou knihovny na nákup knih ve výši 2 500.- Kč 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  Schváleno 7 hlasy. 

Usnesení č. 42N/2018 bylo přijato 

 

9) Veřejné osvětlení 

 

V současnosti nesvítí 2 lampy veřejného osvětlení – u paní xxxxxxxxxx a u kostela. Starosta zabezpečí 

firmu pro zjištění příčiny (vlhkost v kabelu?), sdělí termín opravy a zabezpečí opravu. 

 

Starosta zabezpečí do konce roku fakturaci za opravy veřejného osvětlení u pana xxxxxxxxxxx. 

 

Starosta sdělí na příštím zastupitelství obce na jaké práce je uzavřena smlouva s panem xxxxxxxxxxxx 

a jaké práce byly provedeny nad rámec smlouvy. 

  

Starosta zabezpečí časový posun veřejného osvětlení v obci o 1 hodinu. 

 

Svítidla do lamp 

Dle slov p. xxxxxxxxx je toto již kvalitní náhrada za staré sodíkové zářivky: 
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„Osram hql led 4000“ s cenou cca 1 500 Kč + cca 700 Kč úprava lampy, aby mohla být žárovka 

zabudována, na žárovku je záruka 5 let. 

Výměna svítidel bude prováděna postupně podle potřeby. V případě výměny volit i silnější osvětlení, 

aby osvítilo víc prostoru, ale zároveň neoslepovalo řidiče.  

 

10) Dotazy 

 

-xxxxxxxx barák – nemáme odpověď stavebního úřadu Jablonné nad Orlicí. 

 

-Pan xxxxxxxxxxxxxx (č.p. 57) – upozorňuje na nepořádek u sousedů. Zarostlý pozemek s parcelním 

číslem 45/1 je veden jako trvalý travní porost a nyní je zarostlý několikametrovým křovím a nálety.  

Jak může obec zajistit odstranění daného stavu?  

 

Starosta zabezpečí informaci na základě jakých právních předpisů může obec vyzvat majitele 

pozemku a stavby k jeho úklidu (nebo takový právní předpis neexistuje – navrhne řešení situace) 

 

-MUDr. Aleš Siatka: Do dnešního dne nebyly vyhotoveny zápisy z minulého a předminulého zasedání 

zastupitelstva obce. 

Michal Hock: Zápisy jsou vyhotoveny, nejsou ověřeny. 

 

 

Příští zastupitelstvo – 28.1.2019 v 19h 

 

 

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:00 hod. 

   

 

 

 

V Orličkách dne 17.12. 2018.  

  

  

Zapsala: Ing. Darina Janotová ………………………………. 

   

Ověřovatelé zápisu:   

 

 

……………………………….     ………………………………. 

Vladimír Jenčovský     Václav Vaníček 

 

 

 

………………………………. 

Michal Hock 

starosta obce Orličky 


