Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 9/2019
konaného dne 4.11.2019 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: Václav Vaníček, Michal Hock
Zapisovatel: Ing. Darina Janotová
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program
1) Žádosti
2) Informace o činnosti místostarosty
3) Různé
ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu panem Václavem Vaníčkem a Michalem
Hockem.
Zapisovatelkou je paní Darina Janotová.
Hlasování: 7 : 0 : 0

1) Žádosti:
1.1 - Firma K energo – žádá o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na
zrealizovanou stavbu, která se stala součástí distribuční soustavy elektrické energie. Jedná se o
legislativně právní dořešení realizované akce.
ZO souhlasí se podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. „IV-12-2017419 /V/1
Orličky, 504_5 – nové OM, kNN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností K energo,
s.r.o. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování: 7 / : 0/: 0
Usnesení č. 50 /2019 bylo přijato.

1.2 - Žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na akci „Přístavba garáže“. Žádají o
souhlas se stavbou a souhlas s trvalým odnětím potřebné plochy ze ZPF.
ZO souhlasí se stavbou „Přístavba garáže“ s místem stavby Orličky č.p. 199, p.č. st. 373 a p.č. 863/1
v k.ú. Orličky. Souhlasí také s trvalým odnětím potřebné plochy na p.č. 863/1 ze zemědělského
půdního fondu.
Hlasování: 7 / : 0/: 0
Usnesení č. 51 /2019 bylo přijato.
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2) Informace o činnosti místostarosty
2.1 - Dokončili jsme srážky na vodu:
6 zabetonovaných na obecní cestě, která vede nad xxxxxxxxxxxxx,
2 položené nasucho u xxxxxxx,
1 zabetonovaná na ypsilnové odbočce směrem na Červenovodské sedlo,
zbývá udělat jedna srážka směrem od horní hospody na pole v místě, kde končí zpevněná cesta.
2.2 - Provedli jsme sázení smrčků jako živých plotů okolo povodňových domků a nad kostelem místo
rozpadlého plotu, zasadili jsme nový vánoční stromek.
Nyní bych chtěl poprosit někoho o pomoc s přípravou držáku na uříznutý vánoční strom, který by
jsme první 2-3 roky používali než se zakoření nový stromek.
2.3 - U paní xxxxxxxxx v obecním bytě musel být vyměněn bojler, protože začal protékat.
2.4 - Územní plán – Po veřejném projednávání přišla od pana xxxxxxxx námitka. Jsem v kontaktu
s paní xxxxxxxxx a nyní na základě námitky žádáme znovu Pardubický kraj o svolení k úpravě lokality
R1 tak, aby zůstala jako zastavitelná alespoň 1/3 původní zastavitelné plochy R1. Nemáme žádný
termín, do kterého musí zastupitelstvo o námitce rozhodnout. Chtěl bych se vyhnout případnému
soudnímu sporu, který by na 100% nastal, pokud by jsme námitku zamítli.
2.5 - Zúčastnil jsem se školení na téma místní a účelové komunikace.
2.6 - 9.12.2019 od 18h bude Adventní koncert Podorlického dětského pěveckého sboru v kostele.
2.7 - 16.11.2019 Kateřinská zábava v penzionu Filipi.

3) Různé
3.1 - ZŠ a MŠ Orličky – předloženo vyúčtování od 1.1.2019 do 30.9.2019
Počet dětí ve škole v tomto roce:
školka – 9 dětí
škola – 9 dětí
škola příští rok 7
p. Siatka se ptá na zjišťování kapacity školek v Jablonném nad Orlicí p. xxxxxxx.
p. xxxxxxxx - neberou děti malé resp. ty nejmenší, jelikož jsou plné, ty od čtyř let už ano.
p. xxxxxxxxx – Ve škole není žádná mimoškolní činnost – chybí kroužky pro děti.
p. Siatka – Vždy jsme obhajovali udržení školy v obci. Ředitelka je zaneprázdněná administrativou, nic
víc nestíhá dělat. Nesouhlasím s vyjádřením, že papíru je moc.
Po tlaku v minulosti se rozvinuly kroužky, nyní už několik let tato činnost opadá, děti místně bydlící
odcházejí, tak je potřeba si zodpovědět otázku co je špatně, zda děláte práci tak, aby škola fungovala
dál. Může být vypsáno nové výběrové řízení.
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D. Janotová – Náplň práce ředitelky školy by měla být součástí pracovní smlouvy.
Ředitelka školy - Snažím se práci dělat dobře a pořádně. Jestli se Vám zdá, že nezvládám práci, najde
se někdo, kdo to bude dělat líp.
Ze školy odešli 3 děti, nevíme důvod.
p. Siatka – O činnosti školy není veřejnost informována – internetové stránky školy.
D. Janotová - zveřejněním fotek z činnosti školy neporušíme předpisy GDPR.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené vyúčtování ZŠ a MŠ Orličky za období 01-09/2019.
Do konce roku musí být provedena finanční kontrola.
Finanční kontrola bude provedena po domluvě datumu s paní xxxxxxxx do konce roku 2019.
p. xxxxxxxxxx – Ohlásila ukončení činnosti – gratulace starším občanům jubilantům - od 1.1.2020.
V. Jenčovký – Bereme na vědomí.
3.2 - Revizním technikem byla provedena kontrola funkčnosti veřejného osvětlení.
Ve zprávě o kontrole je uvedeno, že byla zjištěná zanedbaná údržba instalace. Chybí revizní zpráva od
roku 2002.
R. Hock – veškeré patky k lampám jsou veřejně přístupné - neuzamykatelné
Řešení:
- Opravit lampy v kritickém stavu
- Postavit nové lampy
- Oslovit projektanty pro zhotovení projektu na nové veřejné osvětlení
Místostarosta obce osloví projektanty na vytvoření projektu Veřejné osvětlení obce Orličky.
3.3 - Zrušení obecně závazné vyhlášky – vyhlášky následované po této nezrušené vyhlášce č. 5/2009
byli v roce 2018 už zrušené.
Zastupitelstvo obce Orličky vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška č. 5/2009.
Hlasování: 7 / : 0/: 0
Usnesení č. 52 /2019 bylo přijato.
3.5 – proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce – nebyly zjištěny nedostatky
3.6 – Dotazy:
A.Siatka – Vidí problém s osvětlením – kabeláž vede i soukromými pozemky.
V. Jenčovský – Vedení kabelů by mohlo jít krajem silnice. Problém bude hlavně v umístění lamp na
soukromých pozemcích.
A. Siatka – Lepší než financovat Singletracky je financovat osvětlení obce.
Z. Doleček – ZO souhlasilo s vybudováním Singletracků na Suchém vrchu. Nevidím žádný přínos pro
obec, podporujeme kácení lesů.
V. Jenčovský – Zvýší se podpora cestovního ruchu + příjem obce z ubytovacích poplatků.
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E. Siatková – Nesouhlasí také s budováním Singletracků.
V. Jenčovský – odpovídá na otázku ohledně nejasností se začátkem tras: Trasy singletracků budou
postaveny s nástupním bodem na Červenovodském sedle.
A. Siatka – neumíme spočítat ekonomiku, přínos pro obec. Budeme potřebovat investice do
komunikací.
V. Jenčovský – Náklady na Singletracky budou ročně cca 10 000 Kč, to je pro připomenutí asi tolik
peněz, kolik se doteď zbytečně platilo ročně za pevnou linku.
A. Siatka - navrhuje zrušit usnesení 45/2019:
„Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 91 721 Kč Sdružení obcí
Orlicko, IČ 70951993, na realizaci projektu „Singletrack Orlicko – Kladsko“,
Hlasování:
ZO ruší usnesení č. 45/2019
Hlasování: 3/Siatka, Siatková, Vaníček :4 /Jenčovský, Janotová, R. Hock, M. Hock/ : 0
Usnesení č.53 /2019 nebylo přijato

Na závěr Vladimír Jenčovský poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 20:45 hod.
Další zastupitelstvo 16.12.2019 v 19:00 hod.

Zapsala: Ing. Darina Janotová
Ověřovatelé zápisu:

Václav Vaníček ……………………………….

Michal Hock

……………………………….

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