
Jména v tomto dokumentu jsou kvůli ochraně osobních údajů začerněna. Do 
originálu tohoto dokumentu je možno nahlédnout na obecním úřadě. 
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Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 10/2019 

 konaného dne  16.12.2019 v zasedací místnosti OÚ 

 

Přítomní zastupitelé: Vladimír Jenčovský, Eva Siatková, MUDr. Aleš Siatka, Ing. Darina Janotová,  
Michal Hock, Václav Vaníček 
Omluven: Radovan Hock 
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.   
Navržený program: 

1) Žádosti 

2) Aktualizace vyhlášek 

3) Rozpočtové provizorium 

4) Rozpočtové opatření 4/2019 

5) Plán Inventur 

6) Informace o činnosti místostarosty 

7) Různé 

ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu panem Václavem Vaníčkem a Michalem 
Hockem. 

 Zapisovatelkou je  paní Darina  Janotová. 

Hlasování: 6 :  0 : 0 

 

1) Žádosti: 

1.1. Pan xxxxx žádá o přerušení řízení o odstranění stavby do půlky března. 

Historie řízení: 

9.4.2015 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl v neprospěch žalobce pana xxxxxx ohledně určení, že 

je vlastníkem oplocených částí pozemků kolem své nemovitosti. 

31.5.2019 stavební úřad v Jablonném nařídil odstranit stavby, pan xxxxxx se odvolal. 

20.8.2019 Krajský úřad Pardubického kraje ruší nařízení o odstranění stavby a věc vrací stavebnímu 

úřadu k novému projednání. 

Následně proběhlo znovu zaměření objednané stavebním úřadem v Jablonném nad Orlicí. 

Pan xxxxxx nyní navrhuje přerušit řízení do půlky března roku 2020 a chce se domluvit na schůzce a 

projednání možností ke spokojenosti obou stran. Jednalo by se vlastně   jen o ústupky z naší strany. 

 

A.Siatka – Pevný plot pana xxxxx na obecním pozemku komplikuje vyhrnování sněhu. 

V. Jenčovský – Jaké ústupky z naší strany bychom byli ochotni přijmout? 

A. Siatka – Soudní proces byl vleklý. Soud rozhodl jasně ve prospěch obce. 
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ZO Orličky nesouhlasí s přerušením řízení o odstranění staveb pana xxxxx do 15.3.2020. 

Hlasování: 6 / : 0/: 0 

Usnesení č. 54 /2019 bylo přijato. 

2) Aktualizace vyhlášek 

2.1 Obecně závazná vyhláška obce Orličky č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu. 

Zastupitelstvo obce Orličky vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se ruší obecně 

závazná vyhláška č. 3/2011. Vyhláška je  přílohou č.2 

Hlasování: 6 / : 0/: 0 

Usnesení č. 55 /2019 bylo přijato. 

2.2  Obecně závazná vyhláška obce Orličky č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Zastupitelstvo obce Orličky vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se ruší obecně 

závazná vyhláška č. 5/2018. Vyhláška je přílohou č.3 

Hlasování: 6 / : 0/: 0 

Usnesení č. 56 /2019 bylo přijato 

2.3 Obecně závazná vyhláška obce Orličky č. 4/2019 o místním poplatku ze psů 

Zastupitelstvo obce Orličky vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, kterou se ruší obecně 

závazná vyhláška č. 2/2018. Vyhláška je přílohou č.4 

Hlasování: 6 / : 0/: 0 

Usnesení č. 57 /2019 bylo přijato 

 

3) Rozpočtové provizorium obce Orličky pro rok 2020 

ZO Orličky schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2020. Platnost provizoria bude ukončena 

přijetím řádného rozpočtu obce pro rok 2020. Rozpočtové provizorium bude probíhat dle platných 

pravidel rozpočtového provizoria. 

Hlasování: 6 / : 0/: 0 

Usnesení č. 58 /2019 bylo přijato 

 

4) Rozpočtové opatření 4/2019 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 které je přílohou č.5. 

Hlasování: 6 / : 0/: 0 

Usnesení č. 59 /2019 bylo přijato 

5) Plán Inventur 

Inventura bude provedena v termínu od 6.1.2020 do 31.1.2020 

ZO Orličky schvaluje plán inventur na rok 2019 který je přílohou č.6. 
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Hlasování: 6 / : 0/: 0 

Usnesení č. 60/2019 bylo přijato 

 

6) Informace o činnosti místostarosty 

Osazen vánoční stromeček včetně přípojky osvětlení. 

Veřejné osvětlení: 

Probíhá příprava podkladů pro poptání cenové nabídky na projekt veřejného osvětlení. Ve spolupráci 

s  R. Hockem shromažďování informací  a příprava variant co všechno měnit. 

Proběhl vánoční koncert, za pomoci paní Siatkové příprava teplého občerstvení pro 60 vystupujících, 

aby v kostele nezmrzli. 

Malinký pokrok je ohledně požadované úpravy druhého rezervoáru na pitnou vodu. Pan xxxxx z Vaku 

hodně špatně komunikuje, o to je to složitější.  2 zaměstnanci z Vak-u potvrdili, že požadované úpravy 

na rezervoáru jsou technicky proveditelné. Nevíme v blízkém okolí o jiné firmě, která by uměla úpravu 

kompletně zrealizovat. 

M. Hock – zkusit poptat firmu Vodovody xxxxx 

Proběhla kontrola spalinových cest v našich třech používaných komínech. Komín zde na budově 

pomalu dosluhuje. V hasičské zbrojnici jsou nedostatky, které musíme odstranit. 

Proběhl také vývoz septiků. 

7) Různé 

7.1 Návrh na finanční dar pro podporu aktivit  Podorlického dětského pěveckého sboru a Jabloňky v 

souvislosti s vystoupením  na adventním koncertě u nás v kostele. 

ZO Orličky souhlasí s darem ve výši 2000 Kč spolku Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní 

škole v Jablonném nad Orlicí, z.s. 

Hlasování: 6 / : 0/: 0 

Usnesení č. 61/2019 bylo přijato 

7.2 Podkrovní byt č. 11 v budově Obecního úřadu 

Otázka vytápění –  potřeba nákupu nových kamen, původní jsou po stránce funkčnosti ve špatném 

stavu, z hlediska bezpečnosti v katastrofálním stavu. Nová akumulační kamna stojí jeden kus cca       

13 000 Kč a sálavý přímotop stojí cca 5 500 Kč, potřeba je 5 ks zdrojů tepla + jeden koupelnový žebřík, 

ten se pohybuje kolem 1500 Kč. 

ZO Orličky souhlasí s nákupem sálavých přímotopů do podkrovního bytu p.č. 176. 

7.3 Dotazy 

7.3.1 Dotaz na odpověď na žádost o byt. 

V. Jenčovský – Žádosti o byt budou projednávány po uvedení bytu do obyvatelného stavu  - měsíce 

únor – březen. 
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7.3.2 Ředitelka školy – děkuje za přípravu balíčků, dotaz na termín Žádosti o příspěvek na provoz 

školy. 

p. Siatková – Žádost podat do únorového zasedání ZO. 

7.3.3 p. Siatková – Do únorového zasedání ZO je potřeba podat také návrh na rozpočet na činnost 

JSDH. 

M. Hock – navrhuje zvážit možnost rozšíření budovy hasičárny – zvětšení prostoru - přístavek. 

V. Jenčovský – bylo by vhodné postavit dřevník. 

M. Hock – prodloužením střechy by vznikl prostor pro dřevník. 

V. Vaníček – prostor na přípravu jídla je nedostačující – malá kuchyňka. 

7.3.4 V. Vaníček – nabízí kontakt na revizního technika veřejného osvětlení. 

V. Jenčovský – revizní technik řeší elektřinu, nepomůže nám se statikou sloupů. 

7.3.5 p. Siatková – V rámci rozpočtového opatření návrh na pořízení nového notebooku pro 

místostarostu. Stávající je starší 5 let, nevyhovují parametry. 

ZO souhlasí. 

Na závěr Vladimír Jenčovský poděkoval přítomným za účast, za činnost zastupitelů v uplynulém roce. 

Popřál všechno nejlepší do Nového roku a ukončil zasedání ZO ve 20:45 hod. 

Další zastupitelstvo 27.1 2020 v 19:00 hod. 

Zapsala: Ing. Darina Janotová 

Ověřovatelé zápisu:   

 

Václav Vaníček ………………………………. 

 

Michal Hock ………………………………. 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

Vladimír Jenčovský, místostarosta obce Orličky 


