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. 1/2020
konaného dne 27.1.2020 od 19:00 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, MUDr. Aleš Siatka
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 Alešem
Siatkou.
Zapisovatelkou je paní Darina Janotová.
Hlasování: 6 : 0 : 0

1) Žádosti:
1.1 Žádost pana xxxxxxxxxxxxxxx o souhlas s vybudováním domovní čističky odpadních vod na svém
pozemku p.č. 82/2.
ZO Orličky souhlasí se záměrem pana xxxxxxxxxxxxxx vybudovat na svém pozemku p.č. 82/2 v k.ú.
Orličky čističku odpadních vod a souhlasí také s umístěním stavby dle předloženého situačního
výkresu.
Hlasování: 6 / : 0/: 0
Usnesení č. 1 /2020 bylo přijato.
1.2 Žádost Městské knihovny v Jablonném nad Orlicí o příspěvek na vesnické knihovny na nákup knih.
Pravidelně přispíváme částkou 2 500 Kč.
ZO Orličky souhlasí s prodloužením dohody o odborné pomoci na rok 2020 s Městskou knihovnou v
Jablonném nad Orlicí a schvaluje příspěvek 2 500 Kč.
Hlasování: 6 / : 0/: 0
Usnesení č. 2 /2020 bylo přijato.
1.3 Žádosti o byty:
V rekonstruovaném bytě čekáme na cenové nabídky na podlahy. Vybavení včetně kuchyňské linky se
na 5 let rozpočítá do nájmu.
Žádostí o byt evidujeme 5.
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P. Siatková – preferujeme rodiny s dětmi. Slečna xxxxxxx, byla informována o velikosti bytu a s tím
spojenými náklady a také o plánu zrekonstruovat malý byt v objektu pošty v průběhu roku.
M.Hock – upřednostňuje sl. xxxxxxxxx – čekají dítě.
ZO Orličky souhlasí s pronájmem bytu č. 11 na adrese Orličky 176 zájemcům xxxxxxxxxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxxxx.
Hlasování: 6 / : 0/: 0
Usnesení č. 3 /2020 bylo přijato.

2) Informace o činnosti místostarosty
2.1 Celý tento týden účast na školení v Pardubicích - vzdělávání úředníků územních samosprávných
celků.
2.2 Snaha o zajištění termínu měření radonu za pobytu dětí ve školském zařízení. Kvůli dlouhým
lhůtám SURA poptávání měření i u soukromých firem, všechny shodně bohužel odkázali měření
stejně zpět na SURO. SURO má pořadovník plánovaných měření podle množství v minulosti
naměřeného radonu. Pravděpodobně jsme ale paní našimi hodnotami radonu ohromili a měli jsme
být kontaktováni. To se zatím nestalo a dovolat se k nim do kanceláře je hrozná loterie. Dotační titul
od roku 2020 stále pokračuje. Zájem realizační firmy z Olomouce také stále trvá.
2.3 Oprava nádrže na vodu - byla oslovena firma Vencl-servis Žamberk, pan xxxxxxxx po telefonickém
rozhovoru a emailu, ve kterém mu všechno bylo dopodrobna vysvětleno, projevil zájem. Bohužel
domluvenou schůzku u nás minulý týden musel kvůli havárii vodovodu v Žamberku zrušit. Budeme
domlouvat novou schůzku, hned na začátek příštího týdne.
2.4 Na mysliveckou klubovnu byly provedeny předběžné výpočty kvůli šířce tepelné izolace, jestli
vůbec by bylo reálné zateplenou fasádu provést . Mělo by stačit 12cm kamenné vaty pro
provětrávanou dřevěnou fasádu, která by klubovně určitě slušela. Musíme oslovit projektanta.
Bohužel práce je tu hodně a času málo, tak to nejde podle představ.
2.5 Na setkání starostů a Městského úřadu v Jablonném nad Orlicí potvrdili změnu majitele KOSu.
Následně bychom měli být kontaktováni ohledně stávajících smluv (z přítomných tam ještě nikdo
kontaktovaný nebyl).
2.6 Skoro všichni ubytovatelé v Orličkách byli informováni o nové vyhlášce a částce poplatku z
pobytu.
2.7 Na setkání starostů obcí a měst Pardubického kraje s Radou Pardubického kraje v České Třebové
jsme kromě aktuálních informací a plánů z Pardubického kraje byly upozorněni, že do 31. srpna 2020
musíme novelizovat řád pohřebiště. Dále taky informace kvůli soukromým dopravcům, že do konce
roku snad vznikne národní tarif.
2.8 xxxxxxxx – v prosinci současně s žádostí o přerušení řízení o odstranění stavby podal na
stavebním úřadě také žádost o dodatečné povolení stavby. Stavební úřad musel řízení o odstranění
stavby přerušit, protože pan xxxxxxx nedodal stavebnímu úřadu žádné související doklady. Jedním z
dokladů k povolení stavby musí být i souhlas majitele pozemku, což jsme my. Ověřili jsme to u
stavebního úřadu.
2.9 Proběhly inventury obecního majetku.
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2.10 Byla provedena distribuce schválené ročenky, do ročenky byl přidán kalendář svozu odpadů.
Nějaké ročenky zbyly, tak kdyby někdo potřeboval ještě jednu, stačí se ozvat.
2.11 Z důvodu nedohledání vyrobeného loga obce, které by šlo použít pro výrobu platných razítek
obce Orličky, byl předělán jediný nekvalitní sken loga. K odsouhlasení předloženy návrhy razítek,
včetně opravy špatně uvedené internetové stránky obce. Navrhujeme umístit logo obce také na
hranaté razítko.
2.12 Poděkování paní Janotové za přípravu dokumentace ke školení BOZP pro brigádníky.
2.13 Poděkování také paní Siatkové za pomoc při rozvozu vánočních balíčků pro naše starší
spoluobčany a také za organizaci Tříkrálové sbírky.

3) Různé
3.1 V. Jenčovský - veřejný internet v knihovně za celý rok 2019 využil přesně jeden člověk 2x.
Náklady na provoz jsou 14 400 Kč ročně. Návrh na ukončení této služby. Počítač bude ponechán pro
zájemce o využití v úředních hodinách.
ZO souhlasí s ukončením této služby
3.2 Hospodaření MŠ a ZŠ Orličky za rok 2019
ZO Orličky bere na vědomí předložené hospodaření MŠ a ZŠ Orličky.
3.3 P. Siatková – Změna v odměňování místostarosty dle nových předpisů od 1.2.2020
ve výši 23 198.- Kč
ZO souhlasí s navrženou odměnou pro místostarostu
Hlasování: 5 / : 0/: 1/V. Jenčovský
Usnesení č. 4 /2020 bylo přijato.
3.4 p. Siatková – navrhuje na příští zasedání zařadit bod volba starosty, abychom nebyli nařčeni z
nečinnosti. Další bod navrhnout mimořádnou odměnu pro místostarostu.
3.5 p. Janotová – o cvičení jógy, které bylo v hasičárně byl zájem. Cvičení bude pravidelně 1 x za 2
týdny vždy v sobotu od 15:00 hod. Příští cvičení bude ve školní tělocvičně.
3.6 p. xxxxxxxx – dotaz na předpokládanou lhůtu ukončení rekonstrukce bytu na poště.
V. Jenčovský – Odpady a voda je zavedena, nutno vybudovat příčku, koupelnu a podlahy. Termín v
průběhu roku 2020.
3.7. p. xxxxxxx – požaduje opravit Brano u vchodových dveří – bouchají.
3.8. p. Siatková – žádá zaslat do mailu návrh rozpočtu na rok 2020 (škola, hasiči…)
3.9 Pan xxxxxxxx si stěžuje na nevyvezení popelnic. 3x už mu nebyl vyvezen odpad. KOS vyměnil auto
a pravidelně nevyváží popelnice – nutno vyvážet všude.
V. Jenčovský – informaci o nevyvezení popelnice má pouze od p. xxxxxx, situaci ihned telefonicky
vyřešil. O nevyvezení p. xxxxxxxxx se dozvídáme poprvé až nyní. Sjednáme nápravu.
p. Siatka – obec již v minulosti ještě za starostování xxxxxxxxxxx stanovila pro případ nesjízdnosti v
zimním období svozová místa . Je to plně v její zákonné kompetenci. Sami respektujeme volbu místa,
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kde jsme postavili dům, a proto léta sami popelnici svážíme na dostupné svozové místo. Pro starší
osamocené občany bude třeba vymyslet a stanovit způsob jak v nedostupných lokalitách jim pomoci
-kontejner, který pojme více svozů, nebo osoba, která by jejich popelnice na místo dostupné
dopravila apod.
p. Siatková – nutno oznámit na obecní úřad, když je odpad nevyvezen.

Na závěr Vladimír Jenčovský poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 20:15 hod.
Další zastupitelstvo 24.2. v 19:00 hod.

Zapsala: Ing. Darina Janotová
Ověřovatelé zápisu:

Václav Vaníček ……………………………….

MUDr. Aleš Siatka……………………………….

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