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. 4/2019
konaného dne 13.5.2019 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni zastupitelé: Michal Hock, Vladimír Jenčovský, Eva Siatková, Václav Vaníček,
MUDr. Aleš Siatka, Ing Darina Janotová, Radovan Hock
Nepřítomni zastupitelé :
Hosté :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Klíč k hlasování ZO: pro:

proti: zdržel se:

Zasedání předsedá starosta M. Hock
Ověřovateli zápisu určeni : Vladimír Jenčovský, Radovan Hock – ZO souhlasí
Zapisovatel: Ing. Darina Janotová
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program
1.Vzdání se mandátu starosty obce
2. Žádosti
3. Informace o činnosti starosty a Obecního úřadu
4. Zpráva z auditu obce
5. Různé
V. Jenčovský – navrhuje zařadit do programu bod č.6 – Kontrola plnění usnesení a úkolů z posledního
zasedání ZO.
ZO souhlasí s navrženým programem včetně doplněného bodu č. 6, s ověřovateli zápisu
p. V. Jenčovským a p. R. Hockem, a zapisovatelkou paní Janotovou.
Hlasování: 7 : 0 : 0
1.) Vzdání se mandátu starosty obce Orličky
Michal Hock :
Tímto okamžikem se dnes vzdávám mandátu starosty obce písemně i ústně.
Dnešní zasedání ZO ještě povedu.
2.) Žádosti
1.Žádost o podporu provozu linky bezpečí
ZO zamítá podporu Lince bezpečí v zastoupení ředitelky xxxxxxxxxxxxxxxx.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 13/2019 bylo přijato

2.Žádost pana xxxxxxxxxxxxxx o souhlas s výstavbou RD.
ZO souhlasí se stavbou rodinného domu, na p.p.č. 985/10, v k.ú. Orličky.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 14/2019 bylo přijato
ZO souhlasí s vybudováním sjezdu od rodinného domu na p.p.č. 985/10 na pozemek ve vlastnictví
obce p.p.č 985/12 a následně na p.p.č. 984/2.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 15/2019 bylo přijato
3.Žádost o odkup části obecního pozemku p. xxxxxxxxxxxxxx– viz foto v příloze
Žádá o odkoupení části pozemku p.p.č. 1177. Pod požadovaným místem je jeho kanalizace, pozemek
až na hraně domu. Pozemek v příloze vyznačen dle dohody (návrhu). Jedná se o cca 30 m2.
ZO se sejde na místě s p. xxxxxxxxxxx, navrhovaný termín 20.5.2019 v 18:00 hod.
4. Charita Ústí nad Orlicí žádá o příspěvek, individuální dotaci na nutnou rekonstrukci budovy. V roce
2008 – 2018 probíhala rekonstrukce (výměna oken, topení, střešní krytina).
V roce 2018 se technický stav budovy výrazně zhoršil v důsledku sucha – vyschlo jílovité podloží,
došlo k praskání zdiva. Předpokládané náklady na opravu – zpevnění základů betonem jsou cca 2 mil.
Kč
- zpevnění objektu v 1. NP cca 0,5 mil. Kč
- nové schodiště 361 tis. Kč, jedná se o budovu Ústí nad Orlicí, Kopeckého, čp. 840
Podepsán xxxxxxxxxxxxxxx ředitel úřadu ČČK.
A.Siatka - Obec Orličky již přispívá do fondu S námi je tu lépe, z kterého jsou financovány konkrétní
projekty (zdravotnické přístroje – Endoskop, fetálný monitor pro por. odd….) ČČK provádí také
konkrétní činnosti pro postižené, navrhuje tedy dotaci ve výši 2 500.- Kč.
ZO schvaluje individuální dotaci žadateli Oblastní spolek ČČK ve výši 2 500.- Kč.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 16/2019 bylo přijato
3.) Informace o činnosti starosty:
- Setkání s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ohledně cesty na „Sedlo“ a splavování vody
z cesty do pole – dne 18.4. v 18:00 hod.
- Zajištění cenových nabídek na mysliveckou klubovnu
- Přípravy voleb
- Setkání starších občanů
- Vítání občánků
4.) Zpráva z auditu obce
19. září 2018 Dílčí přezkoumání
9. května 2019 Konečné přezkoumání
Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018:
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
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nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZO bere na vědomí zprávu z výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
Zpráva tvoří přílohu č. 2 zápisu.
5.) Různé
1. KOS Jablonné nad Orlicí zaslal návrh dodatku smlouvy za odstraňování plastových odpadů.
2. žádost o příspěvek na Singletracky („cyklostezky“)
xxxxxxxxxxxxxxxxx, manažer Sdružení obcí Orlicko žádá o odklad projednání žádosti do příštího
zastupitelstva. Důvodem je zpřesňování nákladů na realizaci, kdy ještě může dojít ke změnám (spíše,
že to bude dražší). Na 21.5. na 9.30 svolává do Letohradu jednání zapojených obcí, kde se dohodne
na dalším postupu.
A.Siatka – nesouhlasí s navrhovaným projektem, cyklotrasy jsou zle vytyčeny, kopírují svážnice, jedná
se o negativní zásah do lesa. Pracovní stroje způsobí erozi.
3. Dotace na obleky pro hasiče – dovybavení zásahové jednotky
- Dotace obleky – v hasičské zbrojnici je 5 kompletů jednovrstvých, tři komplety třívrstvé tj. 8
kompletů + dva třívrstvé kabáty.
- (jednovrstvý – téměř montérky, pouze pro venkovní požáry, minimální ochrana,
třívrstvý - plnohodnotná ochrana)
- Dnes zásahová jednotka 10 členů (ze zákona min.9).
- Dotace je pro JPO 5 (Orličky) pouze na obleky jednovrstvé, věc konzultována s p.
xxxxxxxxxxxxxxxx (PaK) a dotaci poskytnou i na třívrstvý oblek JPO 5 avšak pouze do výše
5 200Kč (tj. 70% dotace jednovrstvého).
- Po dohodě s velitelem – xxxxxxxxxxx navrhuje zakoupit alespoň jeden třívrstvý a jeden
jednovrstvý (popř. jiná varianta – dle uvážení dva třívrstvé a /jeden jednovrstvý/…)
A.Siatka – hledal informace od velitelů JPO a SDH – dle jejich názoru 3 vrstvý oblek nemá význam u
JPO V. Členové JPO V nemají co dělat v první linii. V posledním období cca 15 let byly v Orličkách dva
požáry, ani u jednoho JPO V nezasahovala.
M. Hock – 3 - vrstvé obleky použijí na hasičské cvičení.
A. Siatka - 3 – vrstvé obleky nejsou používány – nejsou opotřebované.
M. Hock - Na hasičském cvičení používají 3 – vrstvé obleky. Cvičení je na jaře a na podzim, navrhuje
zakoupit jeden 3 – vrstvý oblek.
R. Hock – navrhuje doplnit stav obleků na počet členů JPO – 3 ks jednovrstvé.
p. Siatková – Kolik stojí 1- vrstvý oblek? Souhlasí s dokoupením 2-3 ks jednovrstvých.
M. Hock – velitel xxxxxxxxx navrhuje zakoupit 3- vrstvý oblek.
ZO schvaluje podání žádosti o dotace k Pardubickému kraji na zásahové obleky jednovrstvé
v počtu 3 ks
Hlasování: 6 : 1 /M. Hock/ : 0
Usnesení č. 17/2019 bylo přijato
4.Dětský den
ZO bylo informováno o přípravě a organizaci Dětského dne p. xxxxxxxxxxxx, cena 3 800.- Kč vč. DPH.
Občerstvení připraví hasiči.
V. Jenčovský – informuje o možnosti zabezpečit organizaci Dětského dne zdarma společností
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EKO-KOM (na příští rok – nutno objednat s dostatečným předstihem).
5. P. xxxxxxxxxxxx – žádá o vyčištění a pravidelnou údržbu srážek na vodu.
6. Myslivecká klubovna
Cenové nabídky, práce celkem (dlažba fasáda) :
p. xxxxxxxx : 755 908,- vč. DPH
p. xxxx: 773 552,- vč. DPH
p. xxxxxxxx: 696 006,- vč. DPH ( bez dokončovacích prvků)
A. Siatka – jaká je kvalita nabízených materiálů?
M. Hock – p. xxxxx + p. xxxxxxxx nabízí stejné materiály, ne polystyren
E. Siatková – termín realizace?
M. Hock – září, říjen.
p. xxxxxxxx – protože se jedná o stejné materiály, záleží od termínu – který dodavatel může práce
provést dříve.
O výběru firmy bude rozhodnuto na základě zjištěného termínu možné realizace prací na příštím
zastupitelstvu.

7. 24. a 25. května proběhnou volby do Evropského parlamentu

6.) Kontrola plnění usnesení a úkolů z posledního zasedání ZO.
Účast starosty na školení ke krizovému řízení obce. Nutno aktualizovat dokumentaci obce k této
problematice a zásahové jednotce.
Členové zásahové jednotky obce musí mít smlouvu s obcí.
Nesplněno
ZO ukládá starostovi zabezpečení geodetického zaměření studen u klubovny.
Nesplněno
ZO ukládá starostovi zabezpečení a objednání nejbližšího možného termínu měření radonu SÚRO ve
třídách za přítomnosti dětí v topné sezoně.
M. Hock zaslal mailem dotaz p. xxxxxxxxxxxx – odpověď zněla – proč se ptá, když stejně nedostaneme
dotace.
Termín nebyl objednán
ZO ukládá starostovi zjištění informace, zda měření radonu SÚRO je podmínkou získání dotace (nebo
budou stačit výsledky měření od firmy Radontest).
M. Hock napsal na SÚRO p. xxxxxxxxxxx :
Rád bych se zeptal, zda je ještě možné měřit Radon ..
Odpověď zněla – NE.
ZO ukládá starostovi sdělení informace na příští ZO kolik, a jakých obleků JPO bude potřebovat a kolik
jich má v současnosti.
Splněno
ZO pověřuje starostu k jednání s MěÚ Žamberk k věcem potřebným pro zachování lokality pro
výstavbu v lokalitě R1.
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Napsat odvolání proti rozhodnutí ke změnám v územním plánu.
Splněno – odvolání na KÚ a MěÚ Žamberk bylo zasláno
ZO ukládá starostovi dodání minimálně dalších 2 CN na práce na fasádě a dlažbě klubovny na hřišti do
příštího ZO .
Splněno
ZO ukládá starostovi zajistit výměnu dveří v bytě u p. xxxxxxxxxx.
Nesplněno
ZO ukládá starostovi zajistit Povodňový plán obce.
Nesplněno – v řízení
Dotazy od zastupitelů
A.Siatka – Je písemně projednáno se stavebním úřadem odstranění ruiny xxxxxxxxxx ?
M. Hock – Ne
R. Hock – Bylo napsáno upozornění firmě Kenergo s.r.o. na havarijní stav sloupu pro VN v lese
(zlomený sloup, ohrožující život a zdraví) se žádostí o odstranění havarijní situace – úkol ze ZO ze dne
17.12.2018 ?
M. Hock – Ne
D. Janotová – Návrh na ukončení nájemní smlouvy s rodinou xxxxxxxxxx.
M. Hock – nejsou s nimi problémy, není důvod.
E. Siatková – bezdůvodně nemůžeme ukončit smlouvu.
M. Hock – neobdržel žádný podnět, nepsal žádné upozornění na porušování nájemné smlouvy.
R. Hock – Nutno aktualizovat smlouvu s firmou xxxxxxxxxxx – KOS. Sloupy veřejného osvětlení jsou
v havarijním stavu. Možnost rekonstrukce celého veřejného osvětlení. Možnost získat dotace na
rekonstrukci veřejného osvětlení. Předpokládaná cena na 1 lampu s dotací 29 000.- Kč.
R. Hock – Informace z provedené kontroly Kontrolního výboru :
Od srpna chybí ředitelce školy platný platový výměr, ředitelka školy není jmenována.
Nebyl vypsán konkurz na ředitelku školy. Nutno napsat jmenování ředitelky.
Zápis z Kontrolní komise bude předán na příštím zastupitelstvu.
Ředitelka školy – Kdo podepisuje jmenování ředitelky školy? Starosta ?
A.Siatka – starosta ani nepřednesl na zastupitelstvu nutnost jmenovat ředitelku školy. Pouze platební
výměry z důvodu střetu zájmu podepisuje místostarosta. Ředitelku jmenuje starosta.
E.Siatková – Jak je možné, že účetní může vyplácet mzdu, když je ředitel bez jmenování.
Ředitelka školy – způsobeno tím, že M. Hock se nechtěl dostat do střetu zájmů – jmenovat matku.
D. Janotová - Předložila informace z kontroly Finančního výboru. Zápis tvoří přílohu č. 3 .
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu finančního výboru.

Starostu zastupuje místostarosta obce Vladimír Jenčovský.
Dotazy veřejnost

xxxxxxxxxx – Dotaz na M. Hocka – proč odstupuje z pozice starosty.
M. Hock – Vyhodnotil jsem, že bude lepší pro všechny, když odejdu.
xxxxxxxxxxx – Co je důvodem, proč ZO rozhodlo o funkci neuvolněného starosty, když p.
xxxxxxxxxxxx pracovala také jako uvolněná?
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A. Siatka - p. xxxxxxxxxxx byla neuvolněná starostka celé roky.
xxxxxxxxxxxx – Dotaz na pozemkové úpravy v obci.
A.Siatka - žádal o střetnutí p. xxxxxxxxxxxx a zastupitelů obce, M. Hock neoznámil možnost a
termín schůzky.
xxxxxxxxxxx . Pokud se to dotýká staveb, už se s pozemkovou úpravou v obci nedá hýbat.
xxxxxxxxxxx – Dotaz na obnovení obecního rozhlasu.
M. Hock - nemáme zatím v plánu z důvodu vysokých nákladů.
R. Hock - v případě rekonstrukce veřejného osvětlení možnost položit kabel také pro rozhlas.
xxxxxxxxxxx – Dětský den bude spojen s kácením máje?
M. Hock – Ano, spojíme to, bude se konat 8.6.2019
Školení ohledně povodní 20.5. Žamberk 14 -16 hod. do 16.5. potvrdit účast p. xxxxxxx

Na závěr M. Hock poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 22:00 hod .
Další zastupitelstvo 17.6.2019 .

Zapsala: Ing. Darina Janotová
Ověřovatelé zápisu:
Vladimír Jenčovský ……………………………….
Radovan Hock

……………………………….

…………………………………………………..
Vladimír Jenčovský, místostarosta obce Orličky
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