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Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 10/2020 

 konaného dne  30.11. 2020 v 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ 

 

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

Navržený program: 

1) Žádosti 

2) Informace o činnosti 

3) Strategický rozvojový plán 

4) Kontrola plnění usnesení za rok 2020 

5) Mimořádná odměna starostovi 

6) Rozpočtové provizorium 

7) Plán inventur 

8) Různé 

9) Rozpočtové opatření č.3 

 

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

Hlasování: 7: 0 : 0 

Presenční listina je přílohou č. 1. 

 

1. Žádosti 

1.1. Pronájem části pozemku p.č. 504/1 o výměře cca 100m2. Záměr pronájmu byl řádně 

vyvěšen na úředních deskách od 13.10.2020 do 28.10.2020. Jediný zájemce je Michal Hock. 

Cena pronájmu je navržena 1kč/m2 za rok. Nájemník po ukončení nájmu uvede pozemek do 

původního stavu a zaseje trávu. Požadovaná doba nájmu je od 1.12.2020 do 30.11.2022. 

Smlouvu o pronájmu vyhotoví starosta. 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 504/1 o 

výměře cca 100m2 v k.ú. Orličky panu Michalu Hockovi na dobu od 1.12.2020 do 

30.11.2022 za cenu 100 Kč/rok s výpovědní lhůtou ke konci následujícího měsíce po 

převzetí výpovědi nájemníkem. Nájemník po ukončení nájmu uvede pozemek do 

původního stavu a zaseje na něm trávu. Smlouva je přílohou č. 2. 

Hlasování: 7 : 0 : 0     (Michal Hock je ve střetu zájmu, ale hlasoval) 

Usnesení č. 47/2020 bylo přijato 
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1.2. Žádost o stanovisko ke stavbě čistírny odpadních vod pan xxxx čp. 87. 

Jedná se o stavbu biologického septiku a filtru k domu č.p. 87 – xxxxxx. Chalupa za potokem 

pod bytovkou čp. 5. 

 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou „Biologický septik a filtr k domu č.p. 

87 v Orličkách“. 

Hlasování: 7: 0 : 0   

Usnesení č. 48 /2020 bylo přijato 

 

1.3. Žádost o prodej pozemku p.č. 985/11. Podali žádost o koupi další zájemci 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Telefonicky jim bylo vysvětleno, jak se situace kolem této parcely má. 

Máme projekt na přístupovou komunikaci. Momentálně se čeká na poslední stanovisko a na 

předběžnou cenovou nabídku na realizaci od pana xxxxxxxx (zemní práce z Jablonného). 

Žádost odložena do vyřešení příjezdové komunikace. Zájemci budou vyrozuměni o dalším 

postupu a zařazeni do pořadníku. Zastupitelé navrhují v předstihu schválit záměr prodeje 

pozemku. 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 985/11 v k.ů 

Orličky. 

Hlasování: 7: 0 : 0   

Usnesení č. 49 /2020 bylo přijato 

 

1.4. Žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ohledně vrchního příjezdu k jeho parcele 984/3. 

Jedná se o parcelu 1203/1 ve vlastnictví obce, která je historicky vedena v pasportu místních 

a účelových komunikací. Dnes je horní část staré cesty prakticky nerozeznatelná od okolních 

povrchů. Cesta nyní slouží pouze k přístupu z vrchu k panu xxxxxxxxxxx nebo panu 

xxxxxxxxxx. Oba mají hlavní přístup od silnice. Pan xxxxxxxxxxx žádá o možnost zpevnění 

asi 30 m této staré cesty na vlastní náklady (štěrkem frakce 32/64), aby tudy mohl projet 

osobním automobilem s vozíkem. A. Siatka navrhuje zaměření parcely 1203/1 – identifikaci 

hranice na náklady obce. Zastupitelé souhlasí. 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se zpevněním části p.č. 1203/1 na náklady 

žadatele, po zaměření hranic, které zajistí obec. 

Hlasování: 7: 0 : 0   

Usnesení č. 50 /2020 bylo přijato 

 

2) Informace o činnosti 

 

2.1. Žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury na opravu 
komunikace na Červenovodské sedlo byla zamítnuta. 

 

2.2. Snížení energetické náročnosti myslivecké klubovny a hasičské zbrojnice. Starosta 

procházel podmínky možnosti získání dotace na snížení energetické náročnosti veřejných 

budov. Dotace nejsou vysoké okolo 30 - 50% uznatelných nákladů. V případě myslivecké 

klubovny je potřeba jen úprava stávající projektové dokumentace na zateplení, fasádu a 

výměnu stavebních otvorů. Jsou to podklady potřebné k podání žádosti o dotaci. 
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**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s přípravou a zadáním projektové dokumentace 

potřebné k podání žádosti o dotaci na snížení energetické náročnosti veřejné budovy 

myslivecké klubovny. 

Hlasování: 7: 0 : 0   

Usnesení č. 51 /2020 bylo přijato 

 

2.3. Snížení energetické náročnosti a přístavba hasičské zbrojnice. V případě hasičské 

zbrojnice je potřeba připravit projektovou dokumentaci na přístavbu, na výměnu stavebních 

otvorů, zateplení a novou střešní krytinu (nyní je tam eternit). 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s přípravou a zadáním projektové dokumentace 

potřebné k podání žádosti o dotaci na přístavbu a snížení energetické náročnosti 

veřejné budovy hasičské zbrojnice. 

Hlasování: 7: 0 : 0   

Usnesení č. 52 /2020 bylo přijato 

 

2.4. Proběhla úprava parkoviště pro nájemníky za obecním úřadem. Došlo k rozšíření 

parkovacích míst. Zastupitelé pověřují starostu k vypracování pravidel parkování a dodatku k 

domovnímu řádu, včetně omezení oprav vozidel na pozemcích u obecního úřadu a 

zpoplatnění parkovacích míst. 

2.5. Za pomoci SDH proběhla první část kácení a prořezu dřevin v našem katastru směrem 

na Jamné a k myslivecké klubovně. Starosta jim za to ještě jednou dodatečně děkuje. 

2.6. Podařilo se postavit vánoční stromek. Starosta opět děkuje SDH Orličky, 

xxxxxxxxxxxxxxx a všem co mu pomáhali. 

2.7. Probíhá oplocení obecních rezervoárů – v případě potřeby je možnost rozebrání, 

sloupky jsou na zemní vruty 

2.8. Byly připravovány podklady pro přípravu projektové dokumentace na dětská hřiště, od 

dnešního dne se na projektu pracuje. 

 

3) Strategický rozvojový plán obce 

3.1. Starosta svépomocí vypracoval dokument Strategický rozvojový plán obce. Tento 

dokument je potřebný k žádostem o dotace. Zastupitelé byli s tímto dokumentem seznámeni. 

Jen je potřeba změnit sídlo firmy KOS Jablonné nad Orlicí. 

 

**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Strategický rozvojový plán obce Orličky, který 

je přílohou č.3. 

Hlasování: 7: 0 : 0   

Usnesení č. 53 /2020 bylo přijato 
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4) Kontrola plnění usnesení za rok 2020 

4.1. E. Siatková předkládá provedenou kontrolu usnesení za rok 2020. K dnešnímu dni bylo 

přijato celkem 46 usnesení, z toho vyřízeno 44 a 2 jsou v řešení. 

*ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení za rok 2020, která je přílohou č. 4. 

 

 

5) Mimořádná odměna starostovi 

5.1. Na minulém jednání zastupitelstva obce Orličky vznesla zastupitelka E. Siatková návrh 

na udělení mimořádné odměny starostovi obce.  

Poskytnutí takové odměny je  možné od 01.01.2018 dle příslušné novely Zákona o obcích. 

Odměnu je možné poskytnout kterémukoliv členu zastupitelstva obce. 

Dle zákona však musí být splněny určité náležitosti: 

1) Řídí se § 76 Zákona o obcích 
2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce může být 

maximálně dvojnásobek stávající měsíční odměny 
3) Návrh na odměnu musí být uveden jako samostatný bod navrženého programu 

zasedání zastupitelstva obce („Pozvánka“) 
4) Návrh musí být projednán jako samostatný bod včetně odůvodnění 
5) Důvod poskytnutí odměny musí být uveden přímo ve schvalujícím usnesení 

zastupitelstva 
 

Dle výše uvedeného předkládá zastupitelka  zastupitelstvu obce k projednání návrh udělení 

mimořádné odměny starostovi obce ve výši jedné měsíční odměny, která mu náleží za výkon 

funkce neuvolněného starosty. 

Odůvodnění: 

- za plnění mimořádných časově náročných úkolů nad rámec povinností 
vyplývajících z jeho funkce (neuvolněná pozice starosty) 

- za kontrolní činnost nad rámec povinností při realizaci akcí a významný 
osobní podíl na těchto akcích (odvodnění hřiště, úklid hřbitova, 
rozšíření parkovacích míst u obecního úřadu, rozsvícení vánočního 
stromku, sekání obecních pozemků traktůrkem a mnoho dalších)  

- ušetření finančních prostředků obce – uzavření smluv s výhodnějšími 
podmínkami, samostatné vypracovávání kupních a nájemních smluv, 
vypracování Strategického rozvojového plánu obce Orličky, samostatná 
příprava žádostí o dotace (zhotovení bytu v bývalé poště, výsadba 
stromů, oprava komunikace, podklady dětská hřiště) 
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje poskytnutí mimořádné odměny dle § 76 zákona 

128/2000 Sb. ve výši jedné měsíční odměny neuvolněnému starostovi obce Orličky, která 

mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon funkce neuvolněného starosty za 

měsíc. 

Důvodem je splnění mimořádných časově náročných úkolů nad rámec povinností 

vyplývajících z jeho funkce neuvolněného starosty a významný osobní podíl nad rámec jeho 
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povinností při realizaci akcí a úspora finančních prostředků. Mimořádná odměna bude 

vyplacena v nejbližším řádném výplatním termínu.  

Zastupitelé souhlasí. 

 

**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje poskytnutí mimořádné odměny dle § 76 

zákona 128/2000 Sb. ve výši jedné měsíční odměny neuvolněnému starostovi obce 

Orličky, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon funkce 

neuvolněného starosty za měsíc. 

Důvodem je splnění mimořádných časově náročných úkolů nad rámec povinností 

vyplývajících z jeho funkce neuvolněného starosty a významný osobní podíl nad 

rámec jeho povinností při realizaci akcí a úspora finančních prostředků. Mimořádná 

odměna bude vyplacena v nejbližším řádném výplatním termínu. 

 

Hlasování: 6: 0 : 1 (Jenčovský Vladimír)   

Usnesení č. 54 /2020 bylo přijato 

Starosta poděkoval zastupitelům. 

A. Siatka poděkoval starostovi za dosavadní práci. 

 

6) Rozpočtové provizorium 

6.1. Účetní obce předkládá ke schválení zastupitelům rozpočtové provizorium. 

**Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2021. Platnost 

provizoria bude ukončena přijetím řádného rozpočtu obce pro rok 2021. Rozpočtové 

provizorium bude probíhat dle platných pravidel rozpočtového provizoria. 

Hlasování: 7: 0 : 0   

Usnesení č. 55 /2020 bylo přijato 

 

 

7) Plán inventur 

7.1. Účetní obce předkládá ke schválení zastupitelům Plán inventur na rok 2020. 

Inventarizace bude probíhat od 6.1.do 31.1.2021. 

**Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur na rok 2020, který je přílohou č. 5. 

Hlasování: 7: 0 : 0   

Usnesení č. 56 /2020 bylo přijato 

 

8) Různé 

8.1. Vyúčtování hospodaření příspěvkové organizace ZŠ od začátku roku do 30.9.2020 

Zastupitelstvo bere na vědomí předložené vyúčtování hospodaření příspěvkové 

organizace ZŠ do 30.9.2020. 
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8.2. Bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření obce, nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou zprávu z  dílčího přezkoumání 

hospodaření obce, která je přílohou č. 6. 

8.3. Účetní obce předkládá zastupitelům návrh na vyřazení opotřebeného a nevyužitého 

majetku obce ve výši 355 488,-Kč. Zastupitelstvo obce rozhodlo o jeho vyřazení. Některý 

bude nabídnut k prodeji. Byla zakoupena nová tiskárna. 

**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje vyřazení obecního majetku dle přílohy 

vyřazovacího protokolu. Protokol je přílohou č. 7. 

Hlasování: 7: 0 : 0   

Usnesení č. 57 /2020 bylo přijato 

 

8.4. Z důvodů složitého a velice pracného vyúčtovávání cestovních náhrad navrhuje účetní 

obce stanovit paušální výši cestovních náhrad pro starostu obce. Tuto problematiku řeší 

zákon o obcích v § 84 od. 2 písmene t a zákoník práce v § 182 odstavce 1 a 2. Po konzultaci 

se starostou obce a výpočtu skutečných výdajů na cestovní náhrady navrhuji částku 3000,-

Kč za měsíc, krácenou poměrnou částkou za den nepřítomnosti. Toto sjednání a stanovení 

pravidel bude provedeno písemnou formou. A. Siatka si myslí, že částka 3 000,- je 

adekvátní. 

**Zastupitelstvo obce stanovuje starostovi obce měsíční paušální částku cestovních 

náhrad ve výši 3 000,- Kč, vyplácenou od 1.12.2020. Toto sjednání bude provedeno 

písemnou formou, které je přílohou č. 8. Zajistí účetní obce. 

Hlasování: 7: 0 : 0   

Usnesení č. 58 /2020 bylo přijato 

 

8.5. Výpověď smlouvy o přenechání movitého zařízení do užívání veřejného osvětlení. Na 

obec byla doručena oficiální výpověď bez slíbeného návrhu na finanční vypořádání za 

letošní rok. Problematická komunikace, nelze se domluvit na termínu schůzky. Zastupitelstvo 

pověřuje starostu k ukončení smlouvy. 

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou výpověď a pověřuje starostu k ukončení 

smlouvy. 

 

9) Rozpočtové opatření č.3 

9.1. Účetní obce předkládá rozpočtové opatření č. 3/2020. 

Hasiči ještě požadují navýšení finančních prostředků na nákup proudnice o 5 200,-Kč. 

Konzum  žádá dle uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné služby pro zajištění 

potravinové obslužnosti o doplacení příspěvku ve výši 60 120,- Kč za rok 2020. 

Zastupitelé souhlasí. 

 

**Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 v předložené podobě, 

které je přílohou č. 9. 

Hlasování: 7: 0 : 0   

Usnesení č. 59 /2020 bylo přijato 
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Dotazy:   

-  M. Hock navrhuje skácet břízy u školy u kompostérů 

- D Janotová – zjistit,  jestli je nějaké záložní řešení v případě onemocnění učitelky  

- E. Siatková – navrhuje na příští zasedání připravit aktualizaci sazebníku 

 

 

 

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

 

Další zastupitelstvo 25.1.2021 v 19:00 hod. 

 

Zapsala: Eva Siatková 

 

Ověřovatelé zápisu:   

 

MUDr. Aleš Siatka ………..………………………………. 

 

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

 

 

 

………….………………………………………………….. 

  Vladimír Jenčovský, starosta obce Orličky 

 

 

 

 

 

 


