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Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 8/2019 

 konaného dne  30.9.2019 v zasedací místnosti OÚ 

 

Přítomní zastupitelé: Vladimír Jenčovský, Eva Siatková, MUDr. Aleš Siatka, Ing. Darina Janotová, 
Radovan Hock, Michal Hock, Václav Vaníček 
Hosté : Dle prezenční listiny  
Klíč k hlasování ZO: pro:  proti:    zdržel se:  
Zasedání předsedá místostarosta Vladimír Jenčovský 
Ověřovateli zápisu určeni: Eva Siatková, Radovan Hock  
Zapisovatel: Ing. Darina Janotová 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.   
 

Program  
1) Žádosti 

2) Informace o činnosti místostarosty 

3) Různé 

4) Rozpočtové opatření č. 3/2019 

 

ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu paní Evou Siatkovou a panem  
Radovanem Hockem. 

 Zapisovatelkou je  paní Darina  Janotová. 

Hlasování: 7 :  0 : 0 

 

1) Žádosti: 

1.1 Žádost Sdružení obcí Orlicko o příspěvek na projekt Singletrack Orlicko – Kladsko. 

Příspěvek by sloužil k spolufinancování přípravy a realizace tří okruhů jednosměrných cyklistických 

tras s délkou asi 20 km a k vybudování záchytného parkoviště na Červenovodském sedle. Trasy budou 

jednosměrné a široké na jedno kolo, to je asi 70 cm a budou se vlnit převážně mezi stromy, žádné 

dálnice. Jedná se celkem o 91 721 Kč rozložených na 8 let, to je 11 465 Kč ročně.  

 

A. Siatka – nesouhlasí s budováním nových cest v lese, je tu dostatek svážnic, dva metry od stávajících 

cest se mají budovat nové. 

R. Hock – podpoří projekt za předpokladu, že se bude minimalizovat zásah do lesa. Zvýší se cestovní 

ruch obce. 

A.Siatka – nesouhlasí s výrokem R. Hocka, že se jedná o obecní investici, protože není možné určit 

jaké jsou výnosy z navrhované částky. Je přesvědčen, že se jedná o podporu soukromých aktivit 

vlastníků chaty na Suchém vrchu z veřejných prostředků. 

V. Jenčovský – Při zvýšení poplatků za ubytování by se mohly příspěvky vrátit.  Dnes to činí cca 

15 000.- Kč ročně. Poplatek je dnes 4 Kč/osobu/noc. 

A. Siatka – poplatky jsou za užívání infrastruktury 

V. Jenčovský – Předpokládá se, že projekt zvýší zájem o ubytování mimo letní a zimní sezonu. 11 465 

Kč ročně je maximum, můžeme schválit nižší finanční částku. 
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E. Siatková – nesouhlasí s předloženým projektem v naší lokalitě, taktéž nesouhlasí s vyplacením 

příspěvku ve výši  91 721,- Kč. Je to částka vypočítaná pro členy Sdružení obcí Orlicko. My členy 

nejsme. 

A.Siatka – je lepší investovat do obecní infrastruktury – cesty, osvětlení…  

 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 91 721 Kč Sdružení obcí 

Orlicko, IČ  70951993, na realizaci projektu  „Singletrack Orlicko – Kladsko“,   a pověřuje 

místostarostu obce  podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

Hlasování: 4 /Jenčovský, Janotová, R. Hock, M. Hock/ : 3/Siatka, Siatková, Vaníček/ : 0 

Usnesení č.45 /2019 bylo přijato. 

Smlouva tvoří přílohu č. 1 

1.2 Manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (č.p. 48) dosud nemají nájemní smlouvu na svoji žádost z roku 

2016. Žádali o pronájem parcely 929/20 (2065 m2) na dobu neurčitou. Na zasedání zastupitelstva 

obce dne 4.7.2016 byla žádost schválena na dobu 5 let s výpovědní lhůtou 1 rok. V usnesení č. 

54/2016 není ale uvedena částka za pronájem. 

Varianta 1) zrušit usnesení č. 54/2016 a vytvořit nové na pronájem pozemku na 2 roky – nemáme 

z čeho vycházet při vytváření ceny pronájmu. 

Varianta 2) zrušit usnesení a než se k pozemkům dostaneme s plánovanými úpravami nechat za 

údržbu. 

Varianta 3) vytvořit nájemní smlouvu za údržbu. 

A.Siatka – Navrhuje vytvořit nájemní smlouvu za údržbu pozemku. 

R. Hock – Navrhuje vypracovat nový ceník na pronájem pozemků. 

E. Siatková – Navrhuje ponechat v platnosti usnesení z roku 2016, prodloužit pronájem za údržbu na 

další 2 roky. 

Místostarosta je pověřen sepsáním nájemné smlouvy za údržbu pozemku. 

Smlouva tvoří přílohu č. 2 

2) Informace o činnosti místostarosty 

2.1 Místostarosta předložil doplňující tabulku nákladů na provoz běžeckých tras. Přebytek bude 

časem využit na nákup nové rolby 

2.2 Paní xxxxxxxxxxxxxxx byla oslovena se žádostí o prodej  pozemku p.č. 491/2 o výměře 192 m2 

obci. Jedná se o pozemek mezi požární nádrží a silnicí na Čenkovice. 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje koupi pozemku p.č. 491/2 o výměře 192m2 od paní 

xxxxxxxxxxxxxx za cenu 6 000 Kč . Veškeré náklady spojené s koupí hradí Obec Orličky. 

Hlasování: 7 / : 0/: 0 

Usnesení č.46 /2019 bylo přijato. 

2.3 Místostarosta zabezpečil 30 ks silničních svodidel, které budou sloužit jako srážky na vodu na 

polních cestách. Na tuto sobotu a neděli má zamluvený 1,5t bagr, se kterým připraví rýhy pod 

svodidla. V pondělí se provede uložení svodidel do betonu. 

2.4 Pan xxxxxxxxx telefonicky žádal o ukončení smlouvy o provozu veřejného osvětlení k 06/2019. 
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Nesouhlasíme s telefonickou výpovědi smlouvy. 

Místostarosta zadá poptávku revizí veřejného osvětlení. 

Místostarosta zadá poptávku na opravy osvětlení. 

 

3) Různé 

3.1 ZŠ a MŠ Orličky zaslala vyúčtování od 1.1.2019 do 30.6.2019. 

Na dnešní ZO se paní ředitelka školy nedostavila a ani nejednala dále v problematice pověřence 

GDPR. 

3.2 Studny nad hřištěm, které zásobují vodou klubovnu a povodňové domky. Zaměřením bylo 

zjištěno, že se studny nacházejí na pozemku p.č.505/1 o výměře 3042 m2. Rozdělením by vznikl 

pozemek p.č. 505/3 o výměře 2132 m2, jehož součástí jsou studny pro klubovnu a ještě studna pro 

zásobování pitnou vodou domu paní xxxxxxxxxx. Pan xxxxxxx je ochotný prodat tento pozemek, 

ideálně tedy celou část 505/3 bez dalšího rozdělování za cenu 43 Kč/m2, to je 91676 Kč celkem.  

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje koupi pozemku p.č. 505/3 o výměře 2132 m2 od pana 

xxxxxxxxxx za cenu požadovaných 43 Kč/m2, celkem 91 676 Kč. Veškeré náklady spojené s koupí 

hradí Obec Orličky. 

Hlasování: 7 / : 0/: 0 

Usnesení č. 47 /2019 bylo přijato. 

3.4 Informační ročenka 2020 města Jablonného nad Orlicí. 

Ročenka je v Jablonném nad Orlicí distribuována zdarma jeden kus na domácnost. Jsou v ní uvedené 

informace o otevíracích dobách všech možných zařízení, lékařů a jiné užitečné informace. Nyní nám 

bylo nabídnuto jako spádové obci místo pro prezentaci naší obce v délce jedna třetina až jedna 

polovina stránky. Tato prezentace by byla zdarma. Obec by platila jen cenu ročenky, to je 14 Kč za 

výtisk. Ročenka se líbí, i s možností jí do každé domácnosti zdarma distribuovat. 

 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s prezentací obce v ročence 2020 a souhlasí s nákupem 140 ks 

za předpokládanou cenu 14Kč/výtisk. 

Hlasování: 7 / : 0/: 0 
Usnesení č. 48 /2019 bylo přijato. 

 

3.5 Obdrželi jsme schválenou dotaci na restaurování sousoší kalvárie od ministerstva zemědělství. 

Místo požadovaných 110 285,-Kč je dotace 33 810 Kč. Byly podány 2 žádosti. Vyčkáme až přijde 

druhá odpověď. 

3.6 Byla podepsaná smlouva na dotaci na obleky pro hasiče. P. xxxxxxx dodá velikosti, obleky objedná 

místostarosta. 

3.7 Pokrácena dotace JSDH neinvestičního charakteru na odbornou přípravu, zásah, vybavení a 

opravy. 

3.8. Sněhové zábrany na střeše obecního úřadu jsou hotové. 
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3.9 Byt po paní xxxxxxx – do středy bude vymalován, akumulační kamna jsou v hrozném stavu, 

navrhujeme vyměnit za přímotopy. 

R. Hock – přímotopy jsou levnější varianta. 

V. Jenčovský – Přímotopy vyrábějí i akumulační. 

A. Siatka – souhlasí se zakoupením přímotopů. 

3.10 xxxxxxxx – zaměřením zarostlých geometrických bodů se zjistilo, že betonové panely jsou 

s rezervou uloženy na pozemku xxxxxxx. Most k čp. 21 je posunutý a nenavazuje na obecní 

komunikaci. 

3.11 Komunikace na Jamné – bude se opravovat lokálně suchou balenou směsí. Rozpočet na opravu 

cesty se navýší o 50 000.- Kč 

E. Siatková - navrhuje schválit rozpočtové opatření na opravu cesty na Jamné a navýšení pojistného o 

275,-Kč, ke kterému došlo z důvodů navýšení ceny obecního majetku. 

4) Rozpočtové opatření 3/2019 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 v předložené podobě, tvoří 

přílohu č. 3. 

Hlasování: 7 / : 0/: 0 

Usnesení č. 49 /2019 bylo přijato. 

 

Na závěr Vladimír Jenčovský poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 20:45 hod .  

Další zastupitelstvo 4.11.2019 v 19:00 hod. 

 

Zapsala: Ing. Darina Janotová 

Ověřovatelé zápisu:   

 

Eva Siatková ………………………………. 

 

Radovan Hock ……………………………….  

 

 

………………………………………………….. 

Vladimír Jenčovský, místostarosta obce Orličky 


