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. 2/2020
konaného dne 24.2.2020 v zasedací místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé: Vladimír Jenčovský, Eva Siatková, MUDr. Aleš Siatka, Ing. Darina Janotová,
Michal Hock, Václav Vaníček, Radovan Hock
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.
Navržený program:

Program
1) Žádosti
2) Informace o činnosti místostarosty
3) Návrh rozpočtu na rok 2020
4) Různé
5) Mimořádná odměna pro místostarostu
6) Volba starosty
Zastupitelstvo obce Orličky 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 Komunálních služeb Jablonné nad Orlicí o odsouhlasení nové ceny sběrového papíru na
0,70 Kč/kg. Důvodem je zdražení výkupu papíru o 2,1 Kč/kg a to z +1,4 koruny, která se za každý
kilogram papíru dostávala na -0,7 Kč, která se nyní za kilogram papíru platí. Za rok 2019 jsme měli
produkci 2,2t, takže při podobné produkci se jedná asi o 1540 Kč.
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s poplatkem 0,7 Kč/kg za svoz sběrového papíru od 24.2.2020
firmou Komunální služby s.r.o.
Hlasování: 7 / : 0/: 0
Usnesení č. 5 /2020 bylo přijato.
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1.2 Žádost o úpravy v územním plánu v lokalitě Z24. Jedná se o zmenšení plochy pro drobnou a
řemeslnou výstavbu na parcele č. 863/1 v k.ú. Orličky podle přiložených příloh. Změna byla
konzultovaná s paní xxxxxxx a lze ji bez omezení provést
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se změnou funkčního využití plochy Z24 v připravovaném
územním plánu obce Orličky (změnu části plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu na bydlení
v rodinných domech – venkovské)
Hlasování: 7 / : 0/: 0
Usnesení č. 6 /2020 bylo přijato.

2) Informace o činnosti místostarosty
2.1 Týdenní školení úředníků samosprávních celků v Pardubicích.
2.2 Proběhlo první jednání s firmou Komunální služby s.r.o.
2.3 Požádáno o bezplatnou zápůjčku kontejnerů na plast, papír a kov od EKO-KOM.
2.4 Zajištěno bezplatné zapůjčení velkého skákacího hradu na dětský den, který bude v sobotu
30.5.2020, organizaci zajistí xxxxxxxxxxxxxx, občerstvení SDH Orličky.
2.5 Uskutečnila se schůzka s panem xxxxxxxx kvůli rezervoáru na pitnou vodu. Všechny naše
požadavky je schopný zajistit, čekáme na cenovou nabídku.
2.6 Na středu ráno je dohodnutá schůzka s firmou METROLUX kvůli veřejnému osvětlení.
2.7 Územní plán byl upraven do konečné podoby, 24.3.2020 se uskuteční opakované veřejné
projednání a 6.4.2020 mimořádné zasedání zastupitelstva kvůli schválení územního plánu.
2.8 Na bytě č. 11 probíhají opravy. Pro urychlení dokončení oprav si zbývající práce zařídí noví
nájemníci svépomocí, pod technickým dozorem místostarosty. Obec hradí pouze materiál.
2.9 Probíhá jednání o úpravě projektu elektrického vedení, který si ČEZ distribuce nechává zpracovat
v místě od trafostanice u čp. 28 směrem k čp. 200. Plánují v tomto místě zrušit nadzemní vedení.

3) Návrh rozpočtu na rok 2020
M.Hock – dotaz, zda je zaplacen pozemek od pana xxxxxxxx.
V.Jenčovský – není, čekáme na geometrický plán, v návrhu rozpočtu s nákupem počítáno
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2020. Návrh rozpočtu bude
přílohou č. 2
Hlasování: 7 / : 0/: 0
Usnesení č. 7 /2020 bylo přijato.
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4) Různé
4.1 Místostarosta žádá zastupitele o souhlas k podání žádosti o dotaci Národního programu Životní
prostředí - Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů. Převážně na výsadbu ovocných stromů v prostoru vedle
obecního úřadu, případně i dalších listnatých stromků dle domluvy.
ZO Orličky souhlasí s podáním žádosti o dotaci Národního programu Životní prostředí - Výzva č.
9/2019: Výsadba stromů
Hlasování: 7 / : 0/: 0
Usnesení č. 8 /2020 bylo přijato.

4.2 V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí nebytových prostor po bývalé poště na byt, je možnost
žádat o dotaci Ministerstva financí z podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby, obnovy a
provozování komunální infrastruktury. Dotace je určena na opravy či modernizace objektů či bytů v
majetku žadatele, které slouží, nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů. Splňujeme všechny
parametry a nebude se jednat o sociální bydlení. Výzva je otevřena od 10.2.2020 do 15.3.2020.
Důležité podmínky po dokončení:
- zveřejní kritéria pro výběr zájemců o byty financované z dotace (úřední deska)
- byt musí být pronajímán nejméně po dobu 10 let, případná pauza mezi pronájmy nesmí být delší
než 6 měsíců
A.Siatka – nedá se tato dotace využít i na jiné akce v obci?
V.Jenčovský – Neví, zjistí, ale myslí, že je momentálně jen na byty.
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s investičním záměrem výstavby bytu v přízemí č.p. 176, s
podáním žádosti o dotaci Ministerstva financí z podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby,
obnovy a provozování komunální infrastruktury a kritérii pro výběr zájemců o byty financované
z dotace. Kritéria jsou přílohou č. 3 zápisu.
Hlasování: 7 / : 0/: 0
Usnesení č. 9 /2020 bylo přijato.

5) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi obce
Na minulém jednání Zastupitelstva obce Orličky vznesla zastupitelka Eva Siatková návrh na udělení
mimořádné odměny místostarostovi obce.
Poskytnutí takové odměny je možné od 01.01.2018 dle příslušné novely Zákona o obcích. Odměnu je
možné poskytnout kterémukoliv členu zastupitelstva obce.
Dle zákona však musí být splněny určité náležitosti:
1) Řídí se § 76 Zákona o obcích
2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce může být maximálně
dvojnásobek stávající měsíční odměny
3) Návrh na odměnu musí být uveden jako samostatný bod navrženého programu zasedání
zastupitelstva obce („Pozvánka“)
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4) Návrh musí být projednán jako samostatný bod včetně odůvodnění
5) Důvod poskytnutí odměny musí být uveden přímo ve schvalujícím usnesení zastupitelstva
Dle výše uvedeného je předkládán zastupitelstvu obce k projednání návrh udělení mimořádné
odměny místostarostovi obce ve výši jedné měsíční odměny, která mu náleží za výkon funkce
neuvolněného místostarosty.
Odůvodnění:
-

za plnění mimořádných úkolů nad rámec svých povinností po dobu zastupování
starosty od jeho odstoupení (13.5. 2019 až doposud)
za kontrolní činnost nad rámec povinností při realizaci akcí a významný osobní podíl
na těchto akcích (dlažba klubovna, odvodňovací srážky komunikace, opravy v bytech)
ušetření finančních prostředků obce – uzavření smluv s výhodnějšími podmínkami
(telefon, internet), založení nového účtu bez poplatků (úspora 6 000,-), zřízení
spořícího účtu (zisk cca 25 000,-), samostatné vypracování kupních smluv

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje poskytnutí mimořádné odměny dle § 76 zákona 128/2000 Sb.
ve výši jedné měsíční odměny neuvolněnému místostarostovi obce Orličky, která mu v průběhu
tohoto kalendářního roku náležela za výkon funkce neuvolněného místostarosty za měsíc.
Důvodem je splnění mimořádných úkolů pro obec po dobu zastupování starosty po jeho
odstoupení až doposud a významný osobní podíl nad rámec jeho povinností při realizaci akcí a
úspora finančních prostředků.
Hlasování:6 / : 0/1 /V. Jenčovský/
Usnesení č.10 /2020 bylo přijato.

6) Volba starosty obce
Podle jednacího řádu Zastupitelstva obce Orličky je hlasování tajné. Navrhuji, abychom hlasovali o
veřejné volbě starosty.
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s veřejnou volbou starosty.
Hlasování:7 / : 0/:0
Usnesení č.11 /2020 bylo přijato.
Zastupitelstvo obce Orličky určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
neuvolněn.
Hlasování:7 / : 0/:0
Usnesení č.12 /2020 bylo přijato.
Předsedající vyzývá členy zastupitelstva k předložení návrhů kandidátů na funkci starosty obce.
A.Siatka – navrhuje do funkce starosty pana V.Jenčovského, který se postavil čelem k řešení úkolů
jako místostarosta po odstoupení starosty a přesvědčil, že požadovanou práci určitě zvládne.
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V. Jenčovský kandidaturu přijímá.
Další návrhy nebyly předloženy.
Zastupitelstvo obce Orličky volí starostou Vladimíra Jenčovského.
Hlasování:6 / : 0/1 /R.Hock/
Usnesení č.13 /2020 bylo přijato.
V. Jenčovský – děkuje za důvěru.
E. Siatková – Navrhuje měsíční odměnu starostovi ve výši 28 946 Kč.
Jiné návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo obce Orličky stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty
ve výši 28 946 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.
Hlasování:6 / : 0/1 /V. Jenčovský/
Usnesení č.14 /2020 bylo přijato.
Diskuse:
p. xxxxxxx – ZŠ – zaslala návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Orličky.
V. Vaníček – Dotaz ohledně veřejného projednání územního plánu.
V.Jenčovský – 24.3. v 17:00 bude opakované veřejné projednání územního plánu, následně bude
mimořádné zasedání zastupitelstva obce, kde by měl být územní plán schválen.
Na závěr Vladimír Jenčovský poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva obce ve
20:00 hod.
Další zastupitelstvo 30.3 v 19:00 hod.
Zapsala: Ing. Darina Janotová
Ověřovatelé zápisu:

Eva Siatková

……………………………….

Radovan Hock ……………………………….

…………………………………………………..
Vladimír Jenčovský, starosta obce Orličky
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