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Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 8/2020 

 konaného dne  12. 10. 2020 v zasedací místnosti OÚ 

 

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

Navržený program: 

1) Žádosti 

2) Informace o činnosti 

3) Různé 

4) Rozpočtové opatření č. 2/2020 

 

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

Hlasování: 6 : 0 : 0 

 

1. Žádosti 

1.1 - Žádost nájemníka xxxxxxxxxxxx o zakoupení nového lina do bytu. 

Stávající lina jsou poškrábaná, pravděpodobně po předchozích nájemnících. Vzhledem k horší 

platební morálce nájemníka, navrhují zastupitelé nákup prozatím nerealizovat. 

Zastupitelstvo obce Orličky nesouhlasí s nákupem nového lina do 2 místností bytu č.1. 

Hlasování: 6 : 0 : 0 

Usnesení č. 38/2020 bylo přijato 

 

1.2 – Žádost nájemníka xxxxxxxxxxxx o možnosti odstranění stávající pece a její nahrazení krbovými 

kamny v bytě č.1. Již v loňském roce konzultováno s kominíkem. Upozornil na velmi špatný stav pece. 

Oprava by byla velmi nákladná. Odstranění staré pece, nákup nových volně stojících krbových kamen 

s kouřovody a zapojení autorizovanou firmou si nájemník uhradí vlastními prostředky. Zajistí si sám 

každý rok revizi spalinových cest, kterou doručí neprodleně obci, nejpozději do 31.12. každého roku. 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s odstraněním stávající pece v bytě č. 1 a následným 

umístěním nových volně stojících krbových kamen s kouřovody, zapojených autorizovanou firmou, 

vše na náklady nájemníka. Nájemník je povinen na svoje náklady každý rok doložit obci Orličky 

revizi spalinových cest. 
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Hlasování: 6 : 0 : 0   

Usnesení č. 39 /2020 bylo přijato 

 

1.3 – Žádost nájemnice paní xxxxxxxxxxx o možnosti pořízení nové kuchyňské linky včetně montáže 

do bytu č. 3. Stávající kuchyňská linka je celkově opotřebovaná a více než 20 let stará. 

Náklady na pořízení nové kuchyňské linky do požadovaného prostoru stojí kolem 20 000,- Kč plus 

dvojdřez 1 500,- plus montáž 5 000,- Kč plus nový obklad 1 500,-. Vybourání starého a instalaci 

nového zvládnou svépomocí. Celkový náklad na novou kuchyňskou linku je 30 000,- Kč. Tyto náklady 

se rozpočítají nájemnici do nájemného za byt po dobu 5 let. 

 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s nákupem nové kuchyňské linky včetně montáže do bytu č. 3 

za cenu 30 000,- Kč. Tento náklad bude rozpočítán nájemnici do nájmu za byt po dobu pěti let. 

Hlasování: 6 : 0 : 0   

Usnesení č. 40 /2020 bylo přijato 

 

1.4 – Žádost pana xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku 504/1 z důvodů uskladnění stavebního 

materiálu. Žádá cca o 100m2 dle přílohy žádosti. Požadovaná doba nájmu je od 1.12.2020 do 

30.11.2022. 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. č. 504/1 

v k. ú. Orličky o výměře cca 100 m2. Mapa je přílohou č. 2 . 

Hlasování: 5 : 0 : 1 (Michal Hock)   

Usnesení č. 41 /2020 bylo přijato 

 

 

2) Informace o činnosti 

 

2.1 – Podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury na 
opravu komunikace na Červenovodské sedlo. Obec žádá o příspěvek ve výši 1 320 000,-Kč na opravu 
400m komunikace. 

 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu státního 
fondu dopravní infrastruktury na opravu 400m komunikace na Červenovodské sedlo. 

 

Hlasování: 6 : 0 : 0   

Usnesení č. 42 /2020 bylo přijato 

 

2.2 – Byla podána žádost o příspěvek na odbornou přípravu, zásah a vybavení JSDH ve výši 3 200,- Kč.  

Naše JSDH neměla žádný zásah. Opět byla zpřísněna pravidla. Téměř žádná možnost čerpání. 
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2.3 – Projekt na 50m úsek komunikace u xxxxx je dokončen. Čeká se na vyjádření paní xxxxxxx   z odboru 
územního plánování ze Žamberka a poté se bude vyjadřovat stavební úřad. 

 

2.4  –  Podklady na sázení stromů jsou zpracované – tento týden bude podána žádost o dotaci. 

 

2.5  – Domluvena spolupráce s panem xxxxxxxxxxx z Jamného na údržbu veřejného osvětlení. 

 

2.6  –  Komplexní pozemkové úpravy – byl projednán požadavek obce na velikost pozemků kolem 
komunikace na Jamné.  

 

3) Různé 

3.1 – V roce 2019 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Údržba a obnova 

kulturních a venkovských prvků na Restaurování sousoší kalvárie – kříže s figurou ukřižovaného 

Krista, postavami Panny Marie a svatého Jana v Orličkách u č. e. 20 (p. Doneové). Celková cena 

opravy je 158 700,- Kč a požádáno bylo o 110 285,- Kč. Schválená dotace ve výši 33 810,- Kč. Obec by 

doplácela z vlastních zdrojů 124 890,- Kč. Z výše uvedených důvodů zastupitelé navrhují akci 

nerealizovat a podat návrh o zpětvzetí žádosti. Do budoucna navrhují naplánovat opravu více sousoší 

najednou a tím celou akci zefektivnit.  

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se zpětvzetím žádosti o dotaci č. 129D662002813 na 

Restaurování sousoší kalvárie – kříže s figurou ukřižovaného Krista, postavami Panny Marie a 

svatého Jana v Orličkách.   

Hlasování:   6 : 0 : 0               

 Usnesení č. 43 /2020 bylo přijato 

  

 

4) Rozpočtové opatření č. 2/2020 

4.1 – Účetní obce předkládá rozpočtové opatření č. 2/2020 , které tvoří na příjmové straně navýšení 

poplatku za odnětí ze ZPF , na výdajové straně – navýšení výdajů na tříděné odpady a pojištění. 

Z rezervy bude použito 20 332,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 v předložené podobě. (příloha 

č. 3) 

Hlasování:   6 : 0 : 0               

 Usnesení č. 44 /2020 bylo přijato 

Dotazy:   

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

 

Další zastupitelstvo 30.10. 2020 v 19:00 hod. 

Zapsala: Eva Siatková 

 

Ověřovatelé zápisu:   

 

MUDr. Aleš Siatka ………..………………………………. 

 

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

 

 

 

………….………………………………………………….. 

  Vladimír Jenčovský, starosta obce Orličky 

 

 

 

 

 


