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Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 4/2020 

 konaného dne  25.5.2020 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 starosta Vladimír Jenčovský 
Ověřovateli zápisu určeni: Václav Vaníček, Michal Hock  
Zapisovatel: Ing. Darina Janotová 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.   
Navržený program: 

Program  

 
1) Žádosti 

2) ZŠ a MŠ - schválení účetní závěrky za rok 2019  

3) Informace o činnosti starosty 

4) Různé 

ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou  pan Václav Vaníček  a pan Michal 
Hock. Zapisovatelkou je  paní Darina  Janotová. 

Hlasování: 6 :  0 : 0 

 

1) Žádosti: 
 

1.1  Žádost MAS ORLICKA z.s.  o potvrzení nebo odmítnutí zařazení naší obce do územní působnosti 

MAS ORLICKA pro období 2021-2027 . Bez tohoto našeho zařazení by o případné finanční podpory 

nemohli žádat ani soukromí podnikatelé a zemědělci a další příspěvkové organizace a spolky působící 

na území obce. 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje zařazení správního území obce Orličky do území působnosti 

MAS ORLICKO z.s. a území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen 

„SCLLD“) MAS ORLICKO na období 2021-2027. 

Hlasování: 6 / : 0/: 0 

Usnesení č. 16 /2020 bylo přijato. 

 

1.2 Žádost firmy SB projekt s.r.o., zastupující společnost ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření Smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019614/VB/005, 

Orličky 500, kNN k čp.200. 
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Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019614/VB/005, Orličky 500, kNN. Souhlasí také se 

stavbou a uložením inženýrských sítí na pozemcích ve svém vlastnictví podle přiloženého výkresu. 

Hlasování: 6 / : 0/: 0 

Usnesení č. 17 /2020 bylo přijato 

 

1.3  Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. – žádají o 3 000 Kč na provoz. 

Linku bezpečí jsme v minulosti nepodporovali, protože podporujeme konkrétní zařízení v našem 

okolí. 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podporou Linky bezpečí a částkou 3 000 Kč na její provoz. 

Hlasování: 0 / : 6/: 0 

Usnesení č. 18 /2020 nebylo přijato 

 

1.4  Žádost Komunálních služeb s.r.o. Jablonné nad Orlicí o pomoc s úhradou vzniklých mzdových 

vícenákladů v souvislosti s epidemií Covid-19 – poměrově rozpočítané náklady mezi smluvní subjekty 

KOSu jsou pro obec Orličky 5 631,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s úhradou vzniklých mzdových vícenákladů firmě Komunální 

služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí, poměrově rozpočítanou částkou pro obec Orličky 5 631,- Kč. 

 

Hlasování:0 / :6/: 0 

Usnesení č. 19 /2020 nebylo přijato 

 

1.5  Žádost pana xxxxxxxxxxxxxx o úpravu povrchu části pozemku 59/3. 

Jedná se o levotočivou zatáčku u xxxxxxxxxxxxxx směrem k farmě pana xxxxx.  

Starosta dohodne  termín schůzky na místě a sdělí jej zastupitelům. 

1.6 S předchozí žádostí souvisí také stížnost pana xxxxx, kde poukazuje na trvalé překážky na vnější 

straně této zatáčky, konkrétně terénní úprava – val hlíny, který byl umístěn až na asfalt veřejně 

přístupné účelové komunikace.  

Opět navrhuji nejdříve řešení smírnou cestou schůzkou na místě s majitelem pozemku 863/1 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Starosta dohodne  termín schůzky na místě a sdělí jej zastupitelům. 

 

1.7  Žádost o koupi pozemku 985/11 o výměře 3223 m2 

Jedná se o pozemek mezi panem xxxxxx a paní xxxxxx. Roh pozemku je vzdálen 75m od zpevněné 

veřejně přístupné komunikace. Pro vydání stavebního povolení je podmínka mít zpevněnou 

příjezdovou komunikaci o minimální šířce 2,5m vzdálenou nejvíce 50m od budovy. 
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Navrhuji žádost odložit do doby vyřešení příjezdu k tomuto pozemku. 

p. xxxxx – Žádost o koupi pozemku jsem podával já, v územním plánu je pozemek uveden pro 

rodinnou zástavbu, já cestu na obecním pozemku stavět nemůžu. 

V. Jenčovský – na stavebním úřadě zjistím bližší podmínky 

M. Hock – Hasiči si určí požadovanou nosnost na nápravu a dle tohoto údaje požadovanou skladbu 

cesty 

A. Siatka – Obec má ve střednědobém výhledu náklady na infrastrukturu. Z důvodu nedostatků 

financí to nebylo zrealizováno. I větší obce nejsou schopny samostatně řešit infrastrukturu, realizace 

je rozdělena mezi stavebníky. 

p. Siatková – Hrubý návrh cesty byl vypracován  

p. Siatka – p. xxxxx by měl obdržet odpověď, kde bude uvedeno, že žádost je registrovaná jako 1. v 

pořadí. 

 

1.8 Základní škola žádá o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků základní školy pro školní rok 

2020/2021. Bude 9 žáků a jedna třída. 

Zastupitelstvo obce Orličky povoluje Základní škole a Mateřské škole Orličky pro školní rok 

2020/2021 výjimku z nejnižšího počtu žáků základní školy stanoveného v prováděcím právním 

předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou normativem. 

Minimální počet žáků v základní škole ve školním roce 2020/2021 bude 9. 

Hlasování: 6 / : 0/: 0 

Usnesení č.20 /2020 bylo přijato 

 

2) ZŠ a MŠ – schválení účetní závěrky za rok 2019 

 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje převod výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Orličky ve schvalovacím řízení za rok 2019 ve výši 58 906,60 Kč do rezervního fondu nejpozději do 

30.6.2020 

Hlasování: 6 / : 0/: 0 

Usnesení č.21 /2020 bylo přijato 

 

 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Orličky za rok 

2019. 

Hlasování: 6 / : 0/: 0 

Usnesení č. 22 /2020 bylo přijato 
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3) Informace o činnosti  

3.1  Pozemek 985/7 – majitel pan xxxx a paní xxxxxx od obce koupili pozemek cca před 12 lety s 

podmínkou zahájení výstavby do 2 let, to do teď neproběhlo. 

Zastupitelstvo obce Orličky pověřuje starostu obce jednáním o zpětném odkupu pozemku p.č. 

985/7 v k.ú. Orličky z důvodu nedodržení podmínky v kupní smlouvě.  Článek V: zahájení výstavby 

nejpozději do dvou let od podpisu smlouvy.  

Hlasování: 6 / : 0/: 0 

Usnesení č. 23 /2020 bylo přijato 

3.2  Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci bytu po bývalé poště. 

3.3  Proběhla schůzka s firmou Metrolux ohledně veřejného osvětlení. Na dotaci nedosáhneme, 

protože na noc zhasínáme veřejné osvětlení a tím pádem se s novým osvětlením, které musí svítit 

celou noc nedostaneme na požadovanou úsporu. Chybí nám pasport veřejného osvětlení (cena 

začíná na 30 000 bez DPH). 

3.4 Pozemkové úpravy – dnes začalo měření v obci, vytvoříme  informační leták pro občany, kde bude 

uvedeno, že budou geodeti chodit po pozemcích.  

3.5  Pracuji na pasportu hasičské zbrojnice (půdorysy, pohledy, technický popis stavby), který chce 

stavební úřad a je potřebný ke správnému umístění budovy v katastrální mapě kvůli směně pozemků 

s panem xxxxxxxx. 

3.6 Proběhla výměna bytů nad školou, paní xxxxxxxx a xxxxxxxx – aby byla paní xxxxxxxxx schopná 

platit nájem, tak se přestěhovala do menšího bytu. 

3.7 Byla dokončena oprava bytu č. 11  v budově obecního úřadu.  

3.8 Byla uklizena a zrušena skládka vedle hřbitova – nově je to řešeno formou několika 240 l popelnic. 

3.9 Máme nové kontejnery na plasty, papír a kovové odpady z domácnosti. 

4) Různé 

4.1  Inventarizační zpráva obce Orličky za rok 2019 

Zastupitelstvo obce Orličky bere na vědomí Inventarizační zprávu obce Orličky za rok 2019. 

4.2 Zpráva o výsledku hospodaření obce Orličky za rok 2019 

Zastupitelstvo obce Orličky bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce Orličky za rok 

2019. 

p. Siatková – V souvislosti s pozemkovou úpravou v obci p. xxxxxxx prosí o identifikaci příbuzných 

vlastníků německých pozemků v obci. 

p. Janotová – dotaz na termín akce pro děti. 

V. Jenčovský – akce se bude konat 29.8.2020 

V. Jenčovský – čištění požární nádrže je domluveno s hasiči, vázne slíbený úklid hřiště u hasičárny 

(klády), domluvena schůzka na místě kvůli obavě ze sesuvu břehu.  
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p. Janotová – dotaz na  opravu nádrže na vodu  

V. Jenčovský – dodnes nebyla předložena slíbená cenová nabídka i přes urgenci 

p. Vaníček – v hasičárně chybí židle od plesu 

p. Vaníček – Dřevěnou stříšku nad branou do hřbitova bude nutno natřít. 

Vhodná tenká vrstva napouštěcí lazury. 

V. Jenčovský – 2.6. v 17:00 bude veřejné zasedání k ÚP. 

Na závěr V. Jenčovský poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 20: 00 hod.  

Další zastupitelstvo 22.6.2020 v 19:00 hod. 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva byl před vytvořením zápisu a po vzájemné dohodě všech členů 

zastupitelstva změněn na 29.6.2020. 

Zapsala: Ing. Darina Janotová 

Ověřovatelé zápisu:   

Václav Vaníček ………………………………. 

 

Michal Hock     ……………………………….  

 

 

 

………………………………………………….. 

  Vladimír Jenčovský, starosta obce Orličky 

 

 

 

 


