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Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 5/2020 

 konaného dne  29.6.2020 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 starosta Vladimír Jenčovský 
Ověřovateli zápisu určeni: Eva Siatková, Radovan Hock  
Zapisovatel: Ing. Darina Janotová 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.   
 

Navržený program: 

1) Žádosti 

2) Informace o činnosti 

3) Různé 

4) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019 

5) Schválení účetní závěrky obce za rok 2019 

6) Řád veřejného pohřebiště 

 

ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou  Eva Siatková  a Radovan Hock. 
Zapisovatelkou je  paní Darina  Janotová. 

Hlasování: 7 :  0 : 0 

 

1) Žádosti: 

1.1 Žádost Hospice Anežky České o možnosti finančního příspěvku na lůžkovou část a domácí 

hospicovou péči. 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje poskytnutí finančního daru 3000 Kč Hospici Anežky České a 

Mobilního hospice Anežky České. 

Hlasování: 7 :  0 : 0 

Usnesení č. 24 /2020 bylo přijato 

 

1.2 Žádost firmy Energomontáže Votroubek s.r.o., zastupující společnost ČEZ Distribuce, a.s. o 

souhlas s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu s názvem Boříkovice, VN2299-VN2283-propoj 

kvn. 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu s názvem 

„Boříkovice, VN2299-VN2283-propoj kvn“. 

Hlasování: 7 :  0 : 0 

Usnesení č. 25 /2020 bylo přijato 
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1.3 Žádost z roku 2019 pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení části pozemku č. 1177. Do této 

žádosti se vložil pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx se svojí žádostí, před prodejem zřídit služebnost 

inženýrské sítě – vodovodní přípojky. Zřízení služebnosti na oddělený pozemek 1177/2 proběhlo.  

Záměr prodeje byl v minulém roce schválen zastupitelstvem obce s číslem usnesení 18/2019 a řádně 

vyvěšen. Nikdo další neprojevil zájem. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí pan xxxxxxxxxxx. 

Zjištěná obvyklá cena tohoto pozemku znaleckým posudkem č. 8668-022/2020 je 880 Kč. 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1177/2 o výměře 22 m2 panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu obvyklou – 880 Kč. Náklady s tím spojené – geometrický plán, znalecký 

posudek a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. 

Hlasování: 7 :  0 : 0 

Usnesení č. 26 /2020 bylo přijato 

1.4  Žádost pana xxxxxxxxxxxx o souhlas se stavbou domovní čistírny odpadních vod se vsakem na 

svém pozemku p.č. 985/10 podle předložené dokumentace. 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou domovní čistírny odpadních vod se vsakem pro 

novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 985/10 podle předložené dokumentace. 

Hlasování: 7 :  0 : 0 

Usnesení č. 27 /2020 bylo přijato 

 

2) Informace o činnosti 

2.1 pozemek 985/7 – majitel pan xxxxxx a paní xxxxxxxx – promlčecí doba na odstoupení od kupní 

smlouvy z důvodu nezapočetí výstavby ve sjednané lhůtě je 3 roky. Tato lhůta skončila  v roce 2014. 

2.2 Žádost o dotaci na rekonstrukci bytu po bývalé poště byla schválena – obdržena dotace 351 000,- 

Kč.  

2.3 Komunikace k pozemku 985/11 o který projevil zájem na výstavbu rodinného domu pan xxxxxx. 

Připravena koordinační situace. Cena vypracování projektové dokumentace – 30 000 Kč a 

odhadované náklady na stavbu s povrchem vibrovaný štěrk asi 350 000 Kč bez DPH. Starosta zjistí 

podmínky u hasičů a policie, zda není možná nějaká výjimka vzhledem k rovnému přehlednému 

úseku a potřeba komunikace pouze k 1 rodinnému domu. 

2.4 Proběhla schůzka s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kvůli nerespektování hranic obecních 

pozemků. Odstranění překážek do 31.12.2020. 

2.5 Proběhla schůzka ohledně zásahu valů hlíny až na asfalt v zatáčce 59/3 – valy jsou přibližně na 

hranici asfaltu a účelová komunikace nemá žádné stanovené ochranné pásmo. Zmiňovaná zídka je 

mimo asfaltový povrch na soukromém pozemku. 

2.6 Odvodnění hřiště - probíhá odvodňování, vybagrování drenážních výkopů v délce cca 110m, 

rozvoz štěrku. Předpokládaný konec je ve čtvrtek. 

2.7 Spolupráce se Sobkovicemi – žádost o dotaci na kompostéry a štěpkovač, ze spolupráce sešlo, 

Sobkovice žádají sami. 
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3) Různé 

3.1 Starosta předkládá návrh na  zvážení možnosti zakoupit pro obec zahradní traktor na údržbu 

travnatých ploch. Osekáváme asi 7 500 m2. Traktor je v našich podmínkách vyzkoušen. 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s nákupem zahradního traktoru STIGA ESTATE 6102 HW za 

cenu 75 990 Kč podle cenové nabídky od firmy Komunální a zahradní technika Škýz s.r.o. 

Hlasování: 7 :  0 : 0 

Usnesení č. 28 /2020 bylo přijato 

3.2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Orličky za první 

čtvrtletí 2020.  

4) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019 

4.1 Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje celoroční hospodaření obce Orličky za rok 2019 a souhlasí 

se závěrem hospodaření s přebytkem 2 324 901,11 Kč bez výhrad. 

Závěrečný účet obce je přílohou č.2 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování: 7 :  0 : 0 

Usnesení č. 29 /2020 bylo přijato 

5) Schválení účetní závěrky obce za rok 2019 

5.1 Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje účetní závěrku obce Orličky sestavenou k 31.12.2019 

v předložené podobě. 

Protokol o schválení je přílohou č. 3 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování: 7 :  0 : 0 

Usnesení č. 30 /2020 bylo přijato 

 

6) Řád veřejného pohřebiště 

V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví máme povinnost nejpozději do 31. srpna 2020 

vydat nový Řád veřejného pohřebiště. Nový řád je odsouhlasen Krajským úřadem. Po schválení musí 

být vyvěšen na 15 dní na úřední desce. 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Řád veřejného pohřebiště. 

Řád je přílohou č.4 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování: 7 :  0 : 0 

Usnesení č. 31 /2020 bylo přijato 

Dotazy 

p. Siatka: Navrhuje pokročit s výstavbou infrastruktury -  cesty ke stavebním pozemkům – smysluplné 

využití pozemků. Naplánovat jako bod programu zasedání zastupitelstva - spoluúčast stavebníků na 

budování příjezdových cest. 

Starosta – souhlasím – vhodné začít cestou nad xxxxxxxx. 
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p. Janotová – dotaz na stav oprav veřejného osvětlení 

Starosta –  problém jsou dvířka a betonové spodky sloupů. Navrhneme plán oprav cca 10 ks ročně od 

nejhorších. 

p. Siatka  - problémem mohou být vlastnické vztahy pozemků. 

 

M. Hock - do budoucna bude žádat o posunutí lampy na jeho pozemku o 2 m. 

 
Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 20:30 hod.  

 

Další zastupitelstvo 20.7.2020 v 19:00 hod. 

Zapsala: Ing. Darina Janotová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

 

 

Eva Siatková ………………………………. 

 

Radovan  Hock     ……………………………….  

 

 

 

 

………………………………………………….. 

  Vladimír Jenčovský, starosta obce Orličky 

 

 

 

 


