Jména v tomto dokumentu jsou kvůli ochraně osobních údajů začerněna. Do
originálu tohoto dokumentu je možno nahlédnout na obecním úřadě.
Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 1/2021
konaného dne 25.1. 2021 v 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé: Vladimír Jenčovský, Eva Siatková, MUDr. Aleš Siatka, Václav Vaníček,
Ing. Darina Janotová, Radovan Hock
Omluveni: Michal Hock
Hosté: Dle prezenční listiny
Klíč k hlasování ZO: pro: proti: zdržel se:
Zasedání předsedá starosta Vladimír Jenčovský
Ověřovateli zápisu určeni: ing. Darina Janotová, Radovan Hock
Zapisovatel: Eva Siatková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Navržený program:
1) Žádosti
2) Program rozvoje venkova
3) Informace o činnosti
4) Různé
Starosta navrhuje doplnění dvou bodů k projednání a dotazuje přítomné zastupitele.
5) Obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku z pobytu
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru
Poté předkládá návrh programu zasedání ke schválení.
ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou ing. Darina Janotová a
Radovan Hock. Zapisovatelkou je paní Eva Siatková.
Hlasování: 6: 0 : 0
Presenční listina je přílohou č. 1.
1. Žádosti
1.1. Žádost o stanovisko ke stavbě „zdroje pitné vody č.p. 74 v Orličkách“. V minulosti byl
vybudován stávající průzkumný vrt.
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou „Zdroj vody k domu č.p. 74
v Orličkách“ dle situačního výkresu. Výkres je přílohou č. 2.
Hlasování: 6 : 0 : 0
Usnesení č. 1/2021 bylo přijato
1.2. Žádost o stanovisko ke stavbě „Biologický septik s filtrem ppč. 977/3 v k.ú. Orličky“.
Jedná se o stavbu biologického septiku s filtrem k domu pana xxxxxxx (dřevostavba nad
p.xxxxxx). Přečištěné odpadní vody budou zasakovány v souladu s vypracovaným
hydrologickým posudkem.
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou „Biologický septik s filtrem ppč.
977/3 v k.ú. Orličky“ dle situačního výkresu. Výkres je přílohou č. 3.
Hlasování: 6: 0 : 0
Usnesení č. 2/2021 bylo přijato
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1.3. Žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxx o opravu válečného hrobu. Ve své žádosti upozorňuje
na špatný stav válečného hrobu (padlí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) a žádá rekonstrukci hrobu
včetně zlepšení přístupu. Starosta nechá zjistit stav hrobu a dle výsledku i možnost čerpání
dotace na rekonstrukci.
1.4. Žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxx o informaci, zda se v rámci strategického rozvojového
plánu obce plánuje zpevnění části cesty p.č.1208/1 a jasné vymezení parkovacích ploch u
mostku k xxxxxxxxxxxx.
Starosta navrhuje v první fázi odvodnit komunikaci a svést vodu do propustku (asi 20cm
příkop). Pozemky jsou z větší části ve vlastnictví obce. A. Siatka navrhuje řešit situaci dle
naléhavosti a priorit oprav komunikací a dle volných finančních prostředků. Obec nemá
prioritu budovat parkovací místa pro chalupáře. Měli by k parkování využívat v prvé řadě
vlastní odbočku k nemovitosti, případně vhodný vlastní pozemek.
1.5. Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na zneškodňování obyčejného a nebezpečného odpadu
s firmou KOS Jablonné nad Orlicí.
Jedná se o aktualizaci ceníku, budou za nás vést evidenci odpadů (3,- Kč za obyvatele – 297
obyvatel).
A. Siatka – je výhodou, že KOS má kompetence a znalost v dané problematice
D. Janotová – zda obec obdrží i slevu (než překročíme 200kg na obyvatele)
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na
zneškodňování obyčejného a nebezpečného odpadu ze dne 4.1.2006. Dodatek je
přílohou č.4.
Hlasování: 6: 0 : 0
Usnesení č. 3 /2021 bylo přijato
1.6. Žádost o pronájem pozemku
Paní xxxxxxxxxxxxx žádá o pronájem pozemku p.č. 1505/1 – asi 60m2 na dobu 10 let.
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.č. 1505/1
dle nákresu v žádosti. Záměr je přílohou č.5.
Hlasování: 6: 0 : 0
Usnesení č. 4 /2021 bylo přijato
1.7. Žádost o zřízení přístupové cesty k pozemku 985/23
Žádost majitele pozemku pana xxxxxxxxx o zajištění přístupu k pozemku. Bude řešeno v rámci
pozemkových úprav.
1.8. Žádost p. xxxxxxxxxx o souhlas se stavbou přístřešku na p.p.č. 776/1 v k.ú. Orličky.
K žádosti p. xxxxx doložil přílohu – situační výkres, na kterém nesedí reálné umístění opěrné
zdi a přístřešku. Starosta se domluvil s p. xxxxxxxx, ten nechal stavbu zaměřit. Zaměření
ukázalo, že stavba se opravdu nachází v jiném místě, než uváděl v situačním výkrese. Hrana
opěrné zdi leží na hraně obecního pozemku.
Starosta uvádí, že máme dvě varianty řešení:
- nechat to tak jak to je a povolit výjimku umístění (do 2m od hranice pozemku)
- směnit část našeho pozemku za pozemek, který by se hodil pro navázání obecní cesty dál
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A. Siatka – obecní cesta skutečně využívaná není, nesouhlasím s výjimkou bez náhrady,
navrhuji zůstat u rádiusu 1m plus výjimka
Starosta – směnit část pozemků, udělat rádius 2m okolo, aby nemusel žádat o výjimku a tím
se obci napojí dále vedoucí obecní cesta
R. Hock – souhlasí se směnou, jen se dotazuje, zda bude stačit 2m šíře komunikace, zatím
akutní potřeba není, ale může zůstat do budoucna
E. Siatková – geometrický plán by hradil p. xxxxx

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se směnou 1m od opěrné zdi koncového bodu
za stejný počet m2 p.p.č. 776/1, kterým se naváže na cestu 1188/1 a zároveň souhlasí
s výjimkou za předpokladu, že bude dodržen přesah.
Hlasování: 6: 0 : 0
Usnesení č. 5/2021 bylo přijato

1.9. Došly další 3 žádosti o pozemek p.p.č. 985/1. Dotázat se žadatelů o bližší informace.

2) Program rozvoje venkova
Starosta provedl doplnění a aktualizaci Programu rozvoje venkova na období 2021 – 2025.
**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Program rozvoje venkova pro období 2021 do
31.12.2025, který je přílohou č.6.
Hlasování: 6: 0 : 0
Usnesení č. 6 /2021 bylo přijato
3) Informace o činnosti
3.1. Byla ukončena smlouva s firmou KOS na veřejné osvětlení. Vše bylo vypořádáno dle
skutečně vynaložených nákladů celkem 5 146,- Kč.
3.2. Byla provedena oprava kabelu veřejného osvětlení nad Konzumem v délce asi 13m.
V budoucnu bude potřeba v těchto místech vyměnit kabel celý, kvůli spoustě spojů. Toto bude
zohledněno v připravovaném plánu výměny stožárů a lamp veřejného osvětlení. Starosta
poděkoval účetní za zaskočení v jeho nepřítomnosti.
3.3. Proběhlo improvizované vítání občánků - zajistili starosta a účetní.
3.4. Proběhla výroba a distribuce PFek a kalendářů svozu odpadů pro rok 2021, předání
vánočních balíčků starším občanům – zajistili starosta a účetní.
3.5. Starosta připravil a předal podklady projektantovi ohledně myslivecké klubovny.
3.6. Probíhá hledání a porovnávání nového dodavatele elektrických energií, možnost
ušetření až desetitisíce korun ročně.
3.7. Byla podána žádost o dotaci na dětská hřiště.
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3.8. Probíhá úprava terénu ke klubovně a u obecního úřadu.

4) Různé
4.1. Sazebník poplatků
Účetní obce předkládá aktualizovaný sazebník poplatků. Starosta navrhuje umožnit místním
firmám inzerci na obecních stránkách zdarma.
**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje aktualizovaný „Sazebník místních poplatků,
správních poplatků a ceník služeb“ platný od 25.1.2021. Ceník je přílohou č. 7.
Hlasování:6: 0 : 0
Usnesení č. 7 /2021 bylo přijato

4.2. Smlouva o nájmu hrobového místa
Účetní obce předkládá ke schválení přepracovanou Smlouvu o nájmu hrobového místa.
**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje „Smlouvu o nájmu hrobového místa“ platnou
od 25.1. 2021. Smlouva je přílohou č. 8.
Hlasování:6: 0 : 0
Usnesení č. 8 /2021 bylo přijato

4.3. Podání žádosti o poskytnutí dotace na prodejnu Konzumu.
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova
v roce 2021 – Akce programu obnovy venkova – dotační titul 2 – Prodejny.
Hlasování:6: 0 : 0
Usnesení č. 9 /2021 bylo přijato

4.4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené vyúčtování příspěvku příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Orličky za rok 2020.
D. Janotová navrhuje, aby roční vyúčtování elektriky bylo psáno dle skutečné spotřeby a ne
dohadnou položkou.
4.5. Dotaz p. Janotové z minulého zastupitelstva – jestli je nějaké záložní řešení v případě
onemocnění učitelky – ano p.xxxxxxxx z Čenkovic.

5) Obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Účetní obce předkládá zastupitelům ke schválení vypracovanou Obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku z pobytu.
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**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním
poplatku z pobytu. Vyhláška je přílohou č.9.
Hlasování:6: 0 : 0
Usnesení č. 10/2021 bylo přijato

5) Zápisy z kontrolního a finančního výboru za rok 2020
Zápis z kontrolního výboru předkládá předseda R. Hock:
- žádné nedostatky
- kontrola závad z předchozí kontroly (starostou byl M. Hock) – postupně se dle možností
odstraňují, bohužel chybí korespondence
- kontrola poplatku z pobytu
- poděkoval starostovi a účetní za výbornou přípravu
Zápis z finančního výboru předkládá předsedkyně D. Janotová:
- kontrolováno plnění rozpočtu
- pokladna
- nedostatky z minulé kontroly odstraněny, jen zbývá aktualizace směrnice o účetnictví zajistí účetní obce
** Zastupitelstvo obce Orličky bere na vědomí zprávy z kontrolního a finančního
výboru. Zápisy jsou přílohou č. 10 a 11.
Dotazy:
žádné
- posílat účetní náměty do rozpočtu

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 20:10 hod.
Další zastupitelstvo 1.3. 2021 v 19:00 hod.

Zapsala: Eva Siatková

Ověřovatelé zápisu:
ing. Darina Janotová

………..……………………………….

Radovan Hock

……….……………………………….

………….…………………………………………………..
Vladimír Jenčovský, starosta obce Orličky

