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Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 7/2020 

 konaného dne  24. 8. 2020 v zasedací místnosti OÚ 

 

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

Navržený program: 

1) Žádosti 

2) Informace o činnosti 

3) Různé 

4) Rozpočtové opatření č. 1/2020 

 

ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou Václav Vaníček a ing. Darina 
Janotová. Zapisovatelkou je paní Eva Siatková. 

Hlasování: 6 : 0 : 0 

 

1. Žádosti 

Žádné nebyly doručeny. 

 

2) Informace o činnosti 

 

2.1 – pozemek 985/11 – proběhla schůzka s panem xxxxx z dopravního inspektorátu, 

s navrhovanou komunikací a povrchem vibrovaný štěrk, souhlasí. Dále proběhla schůzka s panem 
xxxxxxxxxx (zájemcem o tento pozemek) o případné umístění domu na tomto pozemku. A ještě 
proběhla schůzka s projektantem p. xxxxxx – požaduje  mapový podklad pro projektanta, objednáno u 
Geodet-ky p. xxxxxxx. 

 

2.2 – dotace na výsadbu stromů – byla vybrána vhodná místa s  paní xxxxxxxxxxxx a jejím manželem :  
          - stráň nad Konzumem (cestička, ovocné stromy, lavička) 

                       - stráň pod  farou (2 ovocné stromy k plotu) 

                       - u obecního úřadu (chodníček k pomníku, lavička u jedličky, ovocné stromky)   

                       - u koupaliště (javory, břízy, lavičky) 

                       - u horní hospody na rohu cesty ke xxxxxxxx stodole (lavička, stolek, ovocné stromky) 

 

2.3 – proběhla názorná bezplatná ukázka opravy komunikací (Infraset) 
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2.4 – u horní hospody byla nabourána lampa veřejného osvětlení – řeší pojišťovna 

 

2.5 – v Jamném nad Orlicí je firma p. xxxx – údržba veřejného osvětlení – starosta požádá o spolupráci 

 

2.6 – na koupaliště umístěna TOI-TOI – pronájem na měsíc 

 

3) Různé 

3.1 – rekonstrukce bytu 1+kk (bývalá pošta) 

Starosta vypracoval podklady pro cenové nabídky, které byly rozeslány případným stavebníkům. 

Došly 3 cenové nabídky od menších stavebníků (větší firmy neměly zájem z časových důvodů – 

dokončení musí být do 1. 12. 2020). Všechny splňují podmínky dokončení do 1. 12. 2020 a zhotovení 

na klíč. Cenová nabídka č. 2  nebyla podrobná.  

       Cenová nabídky : č. 1 - xxxxx -   455 975,-Kč 

                                       č. 2 - xxxxx -   498 258,-Kč 

                                       č. 3 - xxxxx -   489 108,-Kč 

Starosta nebude do rozhodování zasahovat, jeden ze stavebníků je rodinný příslušník. Zastupitelé se 

přiklánějí k nabídce č. 1 z důvodů nejlevnější nabídky a po dobré zkušenosti s tímto stavebníkem. 

Zastupitelstvo obce Orličky vybírá cenovou nabídku č. 1  pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za cenu 

455 975,-Kč. (cenové nabídky přílohou  č. 2) 

Hlasování: 5: 0 : 1 (Jenčovský Vladimír) 

Usnesení č. 36 /2020 bylo přijato 

3.2 – ve dnech 2. – 3. 10. 2020 proběhnou volby do zastupitelstev krajů, volební komise bude 4 

členná a zapisovatelkou bude slečna xxxxxxxxxx 

3.3 – přivedení internetu do myslivecké klubovny, povodňových domků, hasičárny a ZŠ  (v rámci 

internetu co má obec), kalkulaci provedl Radovan Hock – do 20 000,- Kč práce plus okolo 2 000,-Kč 

přípojný bod. Do budoucna by byla možnost zřídit internet v bytech. 

 

4) Rozpočtové opatření č. 1/2020 

4.1 – účetní obce předkládá rozpočtové opatření č. 1/2020 , které tvoří na příjmové straně dotaci na 

volby a dotaci na koronavir, na výdajové straně – výdaje na volby a zvýšené výdaje na nebezpečné 

odpady, zbývající přebytek půjde na rezervu. 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 v předložené podobě. (příloha 

č. 3) 

Hlasování:   6 : 0 : 0               

 Usnesení č. 37 /2020 bylo přijato 

Dotazy:   

- zájem o zastavitelnou lokalitu nad xxxxxxxxxx – příprava koncepce 
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- obec jako pronajímatel máme povinnost zajistit televizní přípojky 

- cesta nad xxxxxxxxxxx – řešení s projektantem, starosta pošle na Státní fond dopravní infrastruktury 

žádost k nápravě škod po povodních 2020, poptávka po betonových panelech na opravu 

- dětský den proběhne 29. 8. 2020 - zajištěn xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a dobrovolníky plus skákací hrad, 

občerstvení SDH 

  

 

 

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

 

Další zastupitelstvo 12. 10. 2020 v 19:00 hod. 

Zapsala: Eva Siatková 

 

Ověřovatelé zápisu:   

Ing. Darina Janotová ………..………………………………. 

 

Václav Vaníček                ……….……………………………….  

 

 

 

………………………………………………….. 

  Vladimír Jenčovský, starosta obce Orličky 

 

 

 

 

 


