Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Orličky konaného dne 4.2.2019
v zasedací místnosti obecního úřadu
Zápis ze zasedání č. 1/2019
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.Žádosti
2.informace o činnosti starosty
3. různé
4. návrh rozpočtu
Úvod, navržení ověřovatelů a zapisovatele a schválení programu
Za zapisovatelku zasedání č.1/2019 Zastupitelstva obce Orličky byla navržena paní Darina
Janotová.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Eva Siatková a pan Václav Vaníček.
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu p. Siatková a p.
Vaníček a zapisovatelkou paní Janotovou.

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

1. Žádosti
Bod 1 )
Žádost taneční skupiny . XXXX. Vedoucí . XXXX žádá o příspěvek na činnost 5 000Kč.
p.Siatková – Skupina . XXXX v uplynulém roce měla problém s vyúčtováním a ani nevyčerpala
celkovou částku,navrhuje poskytnout 3 000.- Kč jako dar – bez nutnosti vyúčtování.
Usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 3 000Kč taneční skupině . XXXX
Hlasování: Pro: 6 :
Proti: 1 Janotová , Zdržel se: 0 Schváleno 6 hlasy
Usnesení č. 1/2019 bylo přijato

Bod 2 )
Žádost pana . XXXX o koupi pozemku, dle geometrického plánu od p. Vašíčka – nově vzniklý
pozemek 1171/3 o výměře 29m2.

Paní Siatková – Pro stanovení ceny pozemku je potřeba vyhotovit znalecký posudek, aby byla
zachována stejná pravidla pro všechny občany.
MUDr. Siatka – V uplynulém roce starosta trval na tom, že pro prodej pozemků je nutné mít
znalecký posudek, proto se pravidla nebudou měnit.
Pan Michal Hock nechá vyhotovit znalecký posudek ceny pozemku.
Bod 3 )
Žádost . XXXX o napojení silnice na obecní cestu.
Usnesení : Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním sjezdu z komunikace na p.č.984/9
na nově navrženou přístupovou cestu k nově navrženému rodinnému domu na p.č. 985/24
k.ú. Orličky za podmínek vyřešení a doplnění do projektu odvodu srážkových vod z cesty
na obecní komunikaci.
Hlasování: Pro: 7 :
Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno 7 hlasy
Usnesení č. 2/2019 bylo přijato
2. Informace o činnosti starosty :
- několik setkání s p. Hejtmanem Netolickým, řešení dopravní obslužnosti – zejména
Jablonné n. O. a nový dopravce na železnici od prosince 2019, údržba silnic – relativně těžká
pozice, jelikož převážně je SUS chválena, obzvláště v souvislosti s údržbou státních silnic –
1/11
- podání žádosti o dotace na podporu prodejny Konzum
- divadlo jednání s divadelním spolkem Vicena – nesladily se termíny s ubytovanými
v pensionu . XXXX, proto odklad na podzim, teď na jaro předběžně dohodnuto divadlo
Bouda – 23.3.2019 v 17:00 hod.
Dotace ohledně opravy školy
Dotace socha
Po vypracování slepého rozpočtu osloveni tři restaurátoři :
- Jan Malich- Hradčany, Pavel Doskočil – Vršce , Hynek Bláha -Vysoký Újezd
- Posledně jmenovaný již v Orličkách sochu restauroval, k práci dle starosty bez výhrad,
opět zaslána nejnižší cenová nabídka.
Usnesení : ZO schvaluje podání žádosti o dotaci k Ministerstvu pro místní rozvoj na
restaurování sousoší kalvarie – kříže s figurou Krista, postavami Panny Marie a svatého
Jana v Orličkách.
Hlasování: Pro: 7 :
Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 3/2019 bylo přijato

Usnesení : ZO schvaluje podání žádosti o dotaci k Ministerstvu zemědělství na restaurování
sousoší kalvarie – kříže s figurou Krista, postavami Panny Marie a svatého Jana v Orličkách.
Hlasování: Pro: 5 :
Proti: 1 MUDr. Siatka, zdržel se: 1 Eva Siatková, schváleno 5 hlasy
Usnesení č. 4/2019 bylo přijato

Oprava bytu paní D. XXXX nad školou.
V bytě je popraskaná dlažba podél zdi, nutno opravit podlahu, sádrokartonovou příčku a
elektřinu. Předpokládaná cena opravy je cca 50 000,-( Turek podlahy 30 000,- + 12 000,kuchyň + instalace cca 8 000,-)
GDPR – právník PK na dotaz starosty, zda může být jmenována pověřencem pro ochranu
osobních údajů účetní obce odpověděl, že toto jmenování neodporuje nařízení GDPR.
Zastupitelstvo obce Orličky pověřuje starostu obce ke jmenování pověřence pro ochranu
osobních údajů pro obec Orličky paní Evu Siatkovou.
Hlasování: Pro: 4 :
Proti: 0 Zdržel se: 3 Eva Siatková, MUDr. Aleš Siatka, R. Hock
Schváleno 4 hlasy.
3. Různé
1) Účetnictví škola
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyúčtování Základní školy a Mateřské školy Orličky za
rok 2018.
2) R. Hock – navrhuje zakoupení záznamového zařízení pro zaznamenávání z jednání
zastupitelstev obce pro účely zápisů. Cena cca 2 000.- Kč
MUDr. Siatka – nesouhlasí s nahráváním zasedání ZO.
3) Přípravy obecního plesu a dětského maškarního karnevalu
Termín 2.3.2019 a 3.3.2019
Starosta navrhuje vstupné na ples 50.- Kč,
Výše nájmu sálu ples 12 000.-, karneval 3 000.Starosta prosí o pomoc se sháněním tomboly,
Občerstvení zajistí hasiči.
4) Žádost nájemců ubytovaných na obecním úřadě o možnost zamykání budovy obecního
úřadu.

Z důvodu přístupu obyvatel Orliček na Obecní úřad a nutnosti mít trvale volné únikové cesty
z budovy je možnost zamykání budovy přes den vyloučena, v nočních hodinách záleží na
dohodě nájemníků – všichni musí mít klíč od únikových východů.
5) Popelnice na olej
V minulém týdnu byla doručena popelnice na zpětný odběr jedlých olejů a tuků
Starosta obce zabezpečí informování veřejnosti o umístění popelnice.
4. Rozpočet
Návrh rozpočtu byl projednán a je přílohou č. 2 zápisu.
- Opravy komunikací 150 000.M.Hock – Jamenskou cestu částečne opravilo Jamné n. O., nevíme zda ji opraví až do Orliček
, jsou tam také nutné opravy. Také nutné spravit cestu nad kostelem ( Doleček – Hock)
-Pitná voda
Uniká rezervoár vody, nutné vybudování spodní výpusti pro lepší čištění – oprava dohodnuta
s Vak-em na jaře včetně oplocení.
Voda při nové klubovně – uniká – nutno vyměnit 4 skruže. Starosta zabezpečí cenovou
nabídku.
Vodovod – 90% smluv na povolení vedení potrubí na vodu je podepsáno. Nutno zajistit 100
% - starosta.
Dodnes nevíme kde bude nový vrt. Informace k rozhodnutí zajistí starosta.
- Radon
Informace starosty o možnosti dotace cca 1000 000.- Kč. na odizolování podlahy školy a
tělocvičny – neprošla by dotace na opravu nástavby školy (byty). V případě realizace nutno
mít zaručeno projektantem snížení radonu ve škole na nejvýše povolený limit.
- Osvětlení
Vladimír Jenčovský - navrhuje přidat lampu veřejného osvětlení do prostoru mezi čísla
popisné 17, 23 a 40 (mezi Filipovi a horní bytovku). Využít výškový rozdíl a lampu umístit
vedle cesty, která vede k bytovce a osvítit tím zároveň vrchní i spodní cestu.
. Infrastruktura obce - MUDr. Siatka – V plánu obce je nutnost investovat do infrastruktury –
cesty – pro pozemky nad školou, aby se mohly prodávat zájemcům.
Na příští zasedání starosta předloží již zpracován projekt na cestu k pozemkům nad školou.

Eva Siatková – Požaduje informaci o smlouvě s Konzumem která má být podepsána
začátkem roku, ne až koncem roku, ne na dobu neurčitou ale na 1 rok.

R. Hock – Požaduje zasílání materiálů na zasedání zastupitelstva minimálně 1 týden před
zasedáním.
Příští zastupitelstvo – 11.3.2019
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 21: 30 hod.

V Orličkách dne 4.2. 2019.

Zapsala: Ing. Darina Janotová

………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

……………………………….

………………………………

Eva Siatková

Václav Vaníček

…………………………………………………..
Michal Hock
starosta obce Orličky

