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Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 6/2020 

 konaného dne  20. 7. 2020 v zasedací místnosti OÚ 

 

Přítomní zastupitelé: Vladimír Jenčovský, Eva Siatková, MUDr. Aleš Siatka, Michal Hock, Václav 
Vaníček, Radovan Hock 
Omluveni: Ing Darina Janotová 
Hosté: Dle prezenční listiny  
Klíč k hlasování ZO: pro:  proti:  zdržel se:  
Zasedání předsedá starosta Vladimír Jenčovský 
Ověřovateli zápisu určeni: MUDr. Aleš Siatka, Michal Hock  
Zapisovatel: Eva Siatková  
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.   
 

Navržený program: 

1) Žádosti 

2) Návrh na vydání územního plánu obce Orličky 

3) Informace o činnosti  

4) Různé 

 

ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou MUDr.Aleš Siatka, Michal Hock. 
Zapisovatelkou je paní Eva Siatková. 

Hlasování: 6 : 0 : 0 

 

1) Žádosti: 

1.1 Žádost o koupi pozemku 985/11 od paní xxxxx – odloženo stejně jako u žádosti pana xxxxxx do 

vyřešení příjezdové komunikace. Žadatelka bude informována. 

 

2) Návrh na vydání územního plánu obce Orličky 

 

Konzultováno s paní xxxxxxxxxxxxxxxx 

Zastupitelstvo obce Orličky vydává Územní plán Orličky Opatřením obecné povahy č. 1/2020, které 

je přílohou č.2 zápisu. 

Hlasování: 6 : 0 : 0 

Usnesení č. 32 /2020 bylo přijato 

 

3) Informace o činnosti 

3.1 Příjezdová cesta k pozemku 985/11 – dle dohody s hasičským záchranným sborem stačí zpevněná 

komunikace s únosností 80 kN o šířce 3 metry a délce 50 metrů a od konce zpevněné komunikace 

musí být rodinný dům umístěn do 50 metrů, tato vzdálenost není vzdušnou čarou, ale trasou chůze. 
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Bude provedena ještě kontrola na místě a poté starosta zajistí vypracování projektové dokumentace  

na 50 metrů rovné komunikace a rozpočtu.  

 

Zastupitelstvo obce Orličky pověřuje starostu s objednáním projektové dokumentace u pana xxxxx. 

Hlasování: 6 : 0 : 0 

Usnesení č. 33 /2020 bylo přijato 

 

3.2 Firma KOS Jablonné chce obci vypovědět smlouvu z roku 2004 o provozování veřejného osvětlení. 

Podají písemnou výpověď smlouvy. Proběhla kontrola lamp veřejného osvětlení (starosta a p. 

Radovan Hock), připraveny podklady pro vypracování pasportu veřejného osvětlení – měření, focení, 

popisování. 

3.3 Plakátovací vývěska naproti úřadu se naklání čím dál více, takže je dočasně podepřená. Musí se 

znovu osadit do nových patek. Starosta navrhuje přesunutí na jiné vhodnější místo ke Konzumu. 

Zastupitelstvo souhlasí. Starosta domluví s Konzumem vhodné místo. 

 

4) Různé 

4.1  Pan xxxxxx – projekt na vodovod 

Proběhla schůzka starosty s panem xxxxxxx. Vysvětlil mu situaci. Docházelo k průtahům ze strany 

obce. Domluveni na dalším postupu – potřeba aktualizovat termíny plateb dle podepsané platné 

smlouvy a plnění daných závazků obcí. Dále chybí místo vrtu a několik podepsaných smluv od 

vlastníků pozemků. 

 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2016_1008, který 

je přílohou č.3. 

Hlasování: 6: 0 : 0 

Usnesení č. 34 /2020 bylo přijato 

 

4.2  Upravený řád veřejného pohřebiště 

Účetní obce předkládá upravený a přepracovaný řád veřejného pohřebiště. 

 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Řád veřejného pohřebiště vydaný dne 20.7.2020, který je 

přílohou č.4. 

 Hlasování: 6: 0 : 0 

Usnesení č. 35 /2020 bylo přijato 

 



 
Jména v tomto dokumentu jsou kvůli ochraně osobních údajů začerněna. Do 

originálu tohoto dokumentu je možno nahlédnout na obecním úřadě. 
 

3 
 

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

pololetí 2020.  

 

Dotazy 

p. Hock Michal – navrhuje udělat nový přístupový chodník ke kostelu. 

 

p. Vaníček Václav – zda budou probíhat opravy lamp veřejného osvětlení, které jsou v havarijním 

stavu. 

 
Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 20:15 hod.  

 

Další zastupitelstvo 24. 8. 2020 v 19:00 hod. 

Zapsala: Eva Siatková 

 

Ověřovatelé zápisu:   

MUDr. Aleš Siatka ………………………………. 

 

Michal Hock                   ……………………………….  

 

 

 

………………………………………………….. 

  Vladimír Jenčovský, starosta obce Orličky 

 

 

 

 


