
Jména v tomto dokumentu jsou kvůli ochraně osobních údajů začerněna. Do 
originálu tohoto dokumentu je možno nahlédnout na obecním úřadě. 

Zápis z mimořádného zasedání ZO Orličky č. 9/2020 

 konaného dne  16. 11. 2020 v 18.05 hod v  zasedací místnosti OÚ 

 

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

Navržený program: 

1) Koupě pozemku p.č. 491/2 v k.ú. Orličky 

2) Podání žádosti o dotaci na hřiště 

 

 

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

Hlasování: 6 : 0 : 0 

Prezenční listina – příloha č.1 

1. Koupě pozemku p. č. 491/2 v k.ú. Orličky 

1.1 – Paní xxxxxxxxxxxx je vlastníkem pozemku p.č. 491/2 o výměře 192m2 v k.ú. Orličky. Souhlasila 

s prodejem tohoto pozemku obci Orličky za cenu 100,-Kč za m2. Obec měla záměr tento pozemek 

využít k realizaci projektu vybudování dětských hřišť v obci. Paní xxxxxxxxxxx od svého záměru dne 

14.11.2020 odstoupila. Jelikož obec chtěla již v loňském roce pozemek odkoupit, s čímž paní 

xxxxxxxxxxxxxxxx souhlasila a poté od svého záměru odstoupila, navrhuje starosta zrušit usnesení 

č.46/2019 ze dne 30.9.2019, kdy zastupitelstvo obce Orličky schválilo koupi pozemku p.č. 491/2 o 

výměře 192m2 od paní xxxxxxxxxxxx za cenu 6 000 Kč . Veškeré náklady spojené s touto koupí měla 

hradit obec Orličky. 

 

Zastupitelstvo obce Orličky ruší usnesení č. 46/2019 ze dne 30.9.2019 ve znění -  zastupitelstvo 

obce Orličky schválilo koupi pozemku p.č. 491/2 o výměře 192m2 od paní xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 

6 000 Kč. 

Hlasování: 6 : 0 : 0 

Usnesení č. 45/2020 bylo přijato 
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2) Podání žádosti o dotaci na hřiště 

 

2.1 – Navrhovaný koncept hřišť je připravený a předaný firmě Tewiko systems s.r.o. k vypracování 
projektové dokumentace, která je potřebná k podání žádosti o dotaci. 

 

Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj do 
programu – Podpora obnovy a rozvoje Venkova – 2.8 DT 11Td821OH – Podpora budování a obnovy 
míst aktivního a pasivního odpočinku. 

 

Hlasování: 6: 0 : 0   

Usnesení č. 46 /2020 bylo přijato 

 

Dotazy:   

Eva Siatková navrhuje zařazení těchto bodů do programu dalšího zasedání zastupitelstva, které se 

bude konat dne 30.11.2020 : 

1. Kontrola plnění usnesení za rok 2020 

2. Rozpočtové provizorium 

3. Plán inventur 

4. Mimořádná odměna starostovi obce 

5. Strategický rozvojový plán  

 

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 18.15 hod.  

 

Další zasedání zastupitelstva  dne  30.11. 2020 v 19:00 hod. 

Zapsala: Eva Siatková 

 

Ověřovatelé zápisu:   

 

ing. Darina Janotová ………..………………………………. 

 

Radovan Hock                  ……….……………………………….  

 

 

 

………….………………………………………………….. 

                                                        Vladimír Jenčovský, starosta obce Orličky 


