
PROGRAM KONTROLNÍHO VÝBORU OBCE ORLIČKY

Datum konání:  14. - 15. prosince 2020

Hodina a místo konání:  8 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Orličky

Kontrolní výbor:    Radovan Hock

   Ivan Hock

   Aneta Trampotová

Přítomni:    Eva Siatková

   Vladimír Jenčovský

Program: 1)  kontrola plnění usnesení v období 4/2019 - 9/2020

2)  kontrola žádostí, přijaté a odeslané pošty v období 5/2019 - 9/2020

3)  kontrola zápisů ZO za rok 2019 - 2020

4)  kontrola platných vyhlášek

5)  kontrola úředních razítek

6)  kontrola odstranění zjištěných závad z předešlého zápisu kontrolního výboru

2)  kontrola přijaté a odeslané pošty v období 1/2018 - 4/2019

3)  kontrola zápisů ZO za rok 2018 - 2019

4)  kontrola platných vyhlášek

7)  kontrola místních poplatků z pobytu

 Radovan Hock          
předseda kontrolního výboru

1/13



1) Kontrola plnění usnesení v období 4/2019 - 9/2020

1.  7/2019
ZO Orličky schvaluje přebytkový rozpočet obce Orličky na rok 2019 v třídění na paragrafy: 
Příjmy celkem: 5 534 000 
Výdaje celkem: 4 273 000 
Financování – rezerva 1 480 600Kč 
vyřízeno

2.  8/2019
Usnesením ZO zamítá prodej pozemku parcely č.1150 v k.ú. Orličky v majetku obce Orličky.
vyřízeno

3.  9/2019
ZO souhlasí s dodatkem smlouvy s firmou KOS, kde bude řešena cena plastů vyvezených v kontejnerech  o objemu 1100 litrů. Cena za 1 kilogram 
0.80Kč. 
vyřízeno

4.  10/2019
ZO pověřuje starostu k jednání s MěÚ Žamberk k věcem potřebným pro zachování lokality pro výstavbu v lokalitě R1. 
Napsat odvolání proti rozhodnutí ke změnám v územním plánu. 
vyřízeno

5.  11/2019
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019. 
vyřízeno

6.  12/2019
Výkon uvolněného starosty obce Orličky zastupitelstvo obce Orličky dnem 16.4.2019 převádí na neuvolněného starostu. 
vyřízeno

7.  ZO stanovuje měsíční odměnu neuvolněného starosty ve výši 20 000.- Kč od 16.4.2019.
vyřízeno

8.  13/2019
ZO zamítá podporu Lince bezpečí v zastoupení ředitelky XXXXXX.
vyřízeno

9.  14/2019
ZO souhlasí se stavbou rodinného domu, na p.p.č. 985/10, v k.ú. Orličky. 
vyřízeno

10.  15/2019
ZO souhlasí s vybudováním sjezdu od rodinného domu na p.p.č. 985/10 na pozemek ve vlastnictví obce p.p.č 985/12 a následně na p.p.č. 984/2.
vyřízeno

11.  16/2019
ZO schvaluje individuální dar žadateli Oblastní spolek ČČK ve výši 2 500.- Kč. 
vyřízeno

12.  17/2019
ZO schvaluje podání  žádosti o dotace k Pardubickému kraji na zásahové obleky jednovrstvé  v počtu 3 ks 
usnesení bylo zrušeno

13.  18/2019
ZO schvaluje záměr prodeje části pozemků č. 1177 v k.ú. Orličky. 
vyřízeno

14.  19/2019
ZO souhlasí s umístěním stavby na pozemku p.č. 891 a 1197/1 v k.ú. obce Orličky.
vyřízeno ( XXXXXX)

15.  20/2019
ZO schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 957/12 a 957/6 .
vyřízeno

16.  21/2019
ZO souhlasí s darem Hospici Anežky České v Červeném Kostelci na hospicovou péči ve výši 2 000 Kč
vyřízeno
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17.  22/2019
ZO ruší usnesení č. 17/2019 :  „ZO schvaluje podání žádosti o dotace k Pardubickému kraji na zásahové obleky jednovrstvé v počtu 3 ks.“
vyřízeno

18.  23/2019
ZO schvaluje žádost o zakoupení a podání žádosti o dotaci k Pardubickému kraji na zásahové třívrstvé komplety pro zásahovou jednotku obce 
Orličky v počtu 2 kusů.
vyřízeno

19.  24/2019
ZO schvaluje
a) pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Orličky navrhované XXXXXXX
b) obsah změny č. 3 Územního plánu obce Orličky je uvedený v příloze č.1 tohoto usnesení
c) veškeré náklady spojené s pořízením změny č. 3 Územního plánu obce Orličky hradí navrhovatel XXXXXX
vyřešeno jednáním s krajem a dokončením vydáním nového územního plánu – toto usnesení tedy nebude naplněno- navrhnout na zrušení usnesení

20.  25/2019
ZO Orličky schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 v předložené podobě.
vyřízeno

21.  26/2019
ZO Orličky schvaluje udělení souhlasu výjimkou z nejnižšího počtu žáků základní školy na školní rok 2019/2020
vyřízeno

22.  27/2019
ZO Orličky schvaluje udělení souhlasu výjimkou z nejnižšího počtu dětí mateřské školy na školní rok 2019/2020
vyřízeno

23.  28/2019
Usnesením ZO Orličky schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Orličky sestavenou k 31.12.2018 s přebytkem hospodaření ve výši 
42 268,49 Kč.
vyřízeno

24.  29/2019
Usnesením ZO Orličky schvaluje převod výsledku hospodaření PO ZŠ a MŠ Orličky za rok 2018 v souladu s § 30 a § 32 zákona č.250/2000Sb. O 
rozpočtových pravidlech ve výši 42 268,49 Kč do rezervního fondu.
vyřízeno

25.  30/2019
Usnesením ZO Orličky schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2018 v předložené podobě.
vyřízeno

26.  31/2019
ZO Orličky schvaluje celoroční hospodaření obce Orličky za rok 2018 a souhlasí se závěrem hospodaření s přebytkem 2 164 362,76 Kč bez výhrad. 
vyřízeno

27.  32/2019
ZO schvaluje změnu v realizaci v akci dokončení klubovny na hřišti. Změna se týká neprovádění fasády a štítového obložení z důvodu nutnosti 
výměny oken a dveří. V letošním roce bude provedena pouze zámková dlažba – nutnost proinvestovat minimálně 220 000 Kč.
vyřízeno

28.  33/2019
ZO schvaluje cenovou nabídku pana Kubelky na provedení zámkové dlažby na akci myslivecká klubovna v ceně 250 220.- Kč s DPH
vyřízeno

29.  34/2019
ZO Orličky bere na vědomí možnost rušení nočního klidu v noci z 5.na 6. července 2019
vyřízeno

30.  35/2019
Zastupitelstvo obce Orličky stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce Orličky ve výši 22 134,- Kč za měsíc. Odměna 
bude poskytována
ode dne přijetí tohoto usnesení.
vyřízeno

31.  36/2019
ZO souhlasí s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu obce Orličky na rok 2019 na úhradu nákladů spojených se strojovou úpravou lyžařských 
běžeckých stop v území zahrnující obce Orlicka částkou 10 000 Kč. 
vyřízeno
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32.  37/2019
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na zajištění potravinové obslužnosti pro prodejnu 076 Orličky do 31.12.2024 s poskytovatelem veřejné služby 
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí. 
vyřízeno

33.  38/2019
ZO nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č. 929/12 
vyřízeno

34.  39/2019
ZO souhlasí s prodejem pozemků p.č. 957/12 a 957/6 o celkové výměře 780 m2 ve vlastnictví obce Orličky žadatelce XXXXXX za cenu 19 500 Kč. 
Tato cena byla stanovena z důvodu, že obec pozemky v nedávné minulosti za výše uvedenou částku zakoupila a prodejem pozemků chce podpořit 
výstavbu v obci.  
Pozemky jsou prodávány s následujícími podmínkami:  

- Náklady spojené s koupí i s případným vrácením obci hradí žadatelka XXXXXXX. 

- Obec Orličky bude mít přednostní právo koupě. 

- Pozemky jsou určené pouze pro výstavbu rodinného domu. 

- Výstavba bude zahájena do šesti let od prodeje.

vyřízeno

35.  40/2019
ZO souhlasí s žádostí pana XXXXXX (č.p. XX) se zřízením služebnosti inženýrské sítě na novém pozemku o odhadované výměře 19m2, který 
vznikne rozdělením p.č. 1177. Náklady s tím spojené hradí žadatel. 
vyřízeno

36.  ZO souhlasí s udělením odměny členům kontrolního výboru 
vyřízeno

37.  41/2019
ZO souhlasí se záměrem XXXXXX a XXXXXX, č.p. XX uložit potrubí zemního kolektoru pro tepelné čerpadlo na pozemku ve svém vlastnictví p.č.
254/1 v k.ú. Orličky a provedení zemního protlaku mezi pozemky ve svém vlastnictví p.č. 254/1 a p.č. 238/1 pod komunikací č. III/31112 ve 
vlastnictví Pardubického kraje.
vyřízeno

38.  42/2019
ZO souhlasí s vypuštěním plochy rezervy  R1 pro bydlení z návrhu Územního plánu Orličky a dává pokyn pořizovateli MěÚ Žamberk, k vyhlášení 
veřejného projednávání.
vyřízeno

39.  43/2019
ZO souhlasí se zadáním provedení prací dle cenové nabídky č. 116082019 pana XXXXXX za cenu 15 748 Kč.
vyřízeno

40.  44/2019
ZO souhlasí se zadáním provedení prací dle cenové nabídky č. 219082019 pana XXXXXX za cenu 38 387 Kč
vyřízeno

41.  45/2019
Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 91 721 Kč Sdružení obcí Orlicko, IČ  70951993, na realizaci projektu  
„Singletrack Orlicko – Kladsko“,   a pověřuje místostarostu obce  podpisem veřejnoprávní smlouvy.
vyřízeno

42.  46/2019
Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje koupi pozemku p.č. 491/2 o výměře 192m2 od paní XXXXXX za cenu 6 000 Kč . Veškeré náklady spojené 
s koupí hradí Obec Orličky.
usnesení zrušeno

43.  47/2019
Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje koupi pozemku p.č. 505/3 o výměře 2132 m2 od pana XXXXXX za cenu požadovaných 43 Kč/m2, celkem 91 
676 Kč. Veškeré náklady spojené s koupí hradí Obec Orličky.
v řešení – čeká se na stanovisko MěÚ Žamberk – oddělení životního prostředí Ing. XXXXXX – st. správa lesů, kupní smlouva sepsána, ostatní 
stanoviska máme

44.  48/2019
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s prezentací obce v ročence 2020 a souhlasí s nákupem 140 ks za předpokládanou cenu 14Kč/výtisk.
vyřízeno

45.  49/2019
Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 v předložené podobě
vyřízeno
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46.  50/2019
ZO souhlasí se podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. „IV-12-2017419 /V/1 Orličky, 504_5 – nové OM, kNN“ ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností K energo, s.r.o. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí ČEZ Distribuce, a.s.
vyřízeno

47.  51/2019
ZO souhlasí se stavbou „Přístavba garáže“ s místem stavby Orličky č.p. 199, p.č. st. 373 a p.č. 863/1 v k.ú. Orličky. Souhlasí také s trvalým odnětím 
potřebné plochy na p.č. 863/1 ze zemědělského půdního fondu.
vyřízeno

48.  52/2019
Zastupitelstvo obce Orličky vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2009.
vyřízeno

49.  53/2019
Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 91 721 Kč Sdružení obcí Orlicko, IČ  70951993, na realizaci projektu  
„Singletrack Orlicko – Kladsko“,   
Hlasování:
ZO ruší usnesení č. 45/2019
usnesení nebylo přijato

50.  54/2019
ZO Orličky nesouhlasí s přerušením řízení o odstranění staveb pana XXXXXX do 15.3.2020.
vyřízeno

51.  55/2019
Zastupitelstvo obce Orličky vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2011.
vyřízeno

52.  56/2019
Zastupitelstvo obce Orličky vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2018.
vyřízeno

53.  57/2019
Zastupitelstvo obce Orličky vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2018. 
vyřízeno

54.  58/2019
ZO Orličky schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2020. Platnost provizoria bude ukončena přijetím řádného rozpočtu obce pro rok 2020. 
Rozpočtové provizorium bude probíhat dle platných pravidel rozpočtového provizoria.
Vyřízeno

55.  59/2019
Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019. 
vyřízeno

56.  60/2019
ZO Orličky schvaluje plán inventur na rok 2019 .
vyřízeno

57.  61/2019
ZO Orličky souhlasí s darem ve výši 2000 Kč spolku Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole v Jablonném nad Orlicí,  z.s.

vyřízeno   

58.  1/2020
ZO Orličky souhlasí se záměrem pana XXXXXX vybudovat na svém pozemku p.č. 82/2 v k.ú. Orličky čističku odpadních vod a souhlasí také s 
umístěním stavby dle předloženého situačního výkresu. 
vyřízeno 

59.  2/2020
ZO Orličky souhlasí s prodloužením dohody o odborné pomoci na rok 2020 s Městskou knihovnou v Jablonném nad Orlicí a schvaluje příspěvek 2 
500 Kč. 
vyřízeno 

60.  3/2020
ZO Orličky souhlasí s pronájmem bytu č. 11 na adrese Orličky 176 zájemcům XXXXXX a XXXXXX. 
vyřízeno 
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61.  4/2020
ZO souhlasí s navrženou odměnou pro místostarostu. 
vyřízeno 

62.  5/2020
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s poplatkem 0,7 Kč/kg za svoz sběrového papíru od 24.2.2020 firmou Komunální služby s.r.o. 
vyřízeno 

63.  6/2020
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se změnou funkčního využití plochy Z24 v připravovaném územním plánu obce Orličky (změnu části plochy pro
drobnou a řemeslnou výrobu na bydlení v rodinných domech – venkovské) 
vyřízeno 

64.  7/2020
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2020. 
vyřízeno 

65.  8/2020
ZO Orličky souhlasí s podáním žádosti o dotaci Národního programu Životní prostředí - Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů 
v řešení 

66.  9/2020
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s investičním záměrem výstavby bytu v přízemí č.p. 176, s podáním žádosti o dotaci Ministerstva financí z 
podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury a kritérii pro výběr zájemců o byty financované z 
dotace. 
vyřízeno 

67.  10/2020
Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje poskytnutí mimořádné odměny dle § 76 zákona 128/2000 Sb. ve výši jedné měsíční odměny neuvolněnému 
místostarostovi obce Orličky, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon funkce neuvolněného místostarosty za měsíc. Důvodem
je splnění mimořádných úkolů pro obec po dobu zastupování starosty po jeho odstoupení až doposud a významný osobní podíl nad rámec jeho 
povinností při realizaci akcí a úspora finančních prostředků.
vyřízeno 

68.  11/2020
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s veřejnou volbou starosty. 
vyřízeno 

69.  12/2020
Zastupitelstvo obce Orličky určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněn. 
vyřízeno 

70.  13/2020
Zastupitelstvo obce Orličky volí starostou Vladimíra Jenčovského.
vyřízeno 

71.  14/2020
Zastupitelstvo obce Orličky stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty ve výši 28 946 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode 
dne zvolení do funkce starosty. 
vyřízeno 

72.  15/2020
Zastupitelstvo Obce Orličky schvaluje přebytkový rozpočet obce Orličky na rok 2020 v třídění na paragrafy. - příjmy celkem 6 214 000,-Kč - výdaje 
celkem 4 700 000,-Kč - financování – rezerva 1 514 000,-Kč 
vyřízeno 

73.  16/2020
Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje zařazení správního území obce Orličky do území působnosti MAS ORLICKO z.s. a území působnosti Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) MAS ORLICKO na období 2021-2027. 
vyřízeno 
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74. 17/2020 
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2019614/VB/005, Orličky 500, kNN. Souhlasí také se stavbou a uložením inženýrských sítí na pozemcích ve svém vlastnictví podle přiloženého 
výkresu. 
vyřízeno 

75. 18/2020
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podporou Linky bezpečí a částkou 3 000 Kč na její provoz. 
usnesení nebylo přijato 

76. 19/2020
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s úhradou vzniklých mzdových vícenákladů firmě Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí, poměrově 
rozpočítanou částkou pro obec Orličky 5 631,- Kč
usnesení nebylo přijato 

77.  20/2020
Zastupitelstvo obce Orličky povoluje Základní škole a Mateřské škole Orličky pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejnižšího počtu žáků základní 
školy stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s tím, 
že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou normativem. Minimální počet žáků v základní škole ve školním roce 
2020/2021 bude 9. 
vyřízeno 

78.  21/2020
Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje převod výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Orličky ve schvalovacím řízení za rok 2019 ve 
výši 58 906,60 Kč do rezervního fondu nejpozději do 30.6.2020 
vyřízeno 

79.  22/2020
Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Orličky za rok 2019.
vyřízeno 

80.  23/2020
Zastupitelstvo obce Orličky pověřuje starostu obce jednáním o zpětném odkupu pozemku p.č. 985/7 v k.ú. Orličky z důvodu nedodržení podmínky v 
kupní smlouvě. Článek V: zahájení výstavby nejpozději do dvou let od podpisu smlouvy. 
vyřízeno - nelze vymáhat zpět - právo na odstoupení od smlouvy vypršelo dne 3.11.2014 

81.  24/2020
Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje poskytnutí finančního daru 3000 Kč Hospici Anežky České a Mobilního hospice Anežky České. 
vyřízeno 

82.  25/2020
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu s názvem „Boříkovice, VN2299-VN2283-propoj kvn“. 
vyřízeno 

83.  26/2020
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1177/2 o výměře 22 m2 panu XXXXXX (č.p. XX) za cenu obvyklou – 880 Kč. 
Náklady s tím spojené – geometrický plán, znalecký posudek a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. 
vyřízeno 

84.  27/2020
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou domovní čistírny odpadních vod se vsakem pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 985/10 
podle předložené dokumentace.
vyřízeno 

85.  28/2020
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s nákupem zahradního traktoru STIGA ESTATE 6102 HW za cenu 75 990 Kč podle cenové nabídky od firmy 
Komunální a zahradní technika Škýz s.r.o. 
vyřízeno 
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86.  29/2020
Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje celoroční hospodaření obce Orličky za rok 2019 a souhlasí se závěrem hospodaření s přebytkem 2 324 901,11 
Kč bez výhrad. 
vyřízeno 

87.  30/2020
Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje účetní závěrku obce Orličky sestavenou k 31.12.2019 v předložené podobě. 
vyřízeno 

88.  31/2020
Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Řád veřejného pohřebiště.
vyřízeno 

89.  32/2020
Zastupitelstvo obce Orličky vydává Územní plán Orličky Opatřením obecné povahy č. 1/2020.
vyřízeno 

90.  33/2020
Zastupitelstvo obce Orličky pověřuje starostu s objednáním projektové dokumentace u pana XXXXXX. 
vyřízeno 

91.  34/2020
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2016_1008.
vyřízeno 

92.  35/2020
Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje Řád veřejného pohřebiště vydaný dne 20.7.2020. 
vyřízeno 

93.  36/2020
Zastupitelstvo obce Orličky vybírá cenovou nabídku č. 1 pana XXXXXX za cenu 455 975,-Kč. 
vyřízeno 

94.  37/2020
Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 v předložené podobě. 
vyřízeno 

95.  38/2020
Zastupitelstvo obce Orličky nesouhlasí s nákupem nového lina do 2 místností bytu č.1.
vyřízeno 

96.  39/2020
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. 
vyřízeno 

97.  40/2020
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. 
v řešení – odeslána odpověď a po dohodě s nájemnicí realizace nákupu leden 2021 

98.  41/2020
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. č. 504/1 v k. ú. Orličky o výměře cca 100 m2. vyřízeno – na 
zasedání 30.11. se bude schvalovat pronájem 

99.  42/2020
Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury na opravu 400m 
komunikace na Červenovodské sedlo. 
vyřízeno 
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100.  43/2020 
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. 
vyřízeno 

101.  44/2020 
Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 v předložené podobě. 
vyřízeno 

102.  45/2020 
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 XXXXXX za cenu 6 000 Kč. 
vyřízeno 

103.  46/2020 
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. 
v řešení

Bylo zadáno 103 usnesení z toho 99 SPLNĚNO,  0 NESPLNĚNO,  4 V ŘÍZENÍ

2) Kontrola žádostí, přijaté a odeslané pošty v období 5/2019 - 9/2020 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Požadované dokumenty jsou řádně vedeny.

3) Kontrola zápisů ZO za rok 2019 – 2020

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Požadované dokumenty jsou řádně a úhledně vedeny.

4) Kontrola platných vyhlášek

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Požadované dokumenty jsou řádně a úhledně vedeny. Viz. příloha č. 1.

5) Kontrola úředních razítek

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Viz. příloha č. 2.

6) Kontrola odstranění zjištěných závad z předešlého zápisu kontrolního výboru

2.  kontrola přijaté a odeslané pošty v období 1/2018 – 4/2019

Předešlé nedostatky se postupně odstraňují. Zpoždění vyřízení komplikuje chybějící korespondence, která nebyla řádně předána při 
předání funkce nastupujícímu starostovi. Korespondence se dohledává a tím se vyřízení protahuje. 

3.  kontrola zápisů ZO za rok 2018 – 2019

Nedostatky byly odstraněny.

4.  kontrola platných vyhlášek

Nedostatky byly odstraněny.
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7)  Kontrola místních poplatků z pobytu

Vede se seznam ubytovacích zařízení v katastru obce Orličky. Provozovatelé byli písemně obeznámeni s vyhláškou Obce Orličky č. 2/2019 o 
místním poplatku. Plnění provozovatelů nebylo možné ověřit z důvodu opatření proti šíření onemocnění COVID-19 a zároveň nebyl ukončen 
kalendářní rok stanovený do 31.3.2021 viz. vyhláška č. 2/2019 čl. 7.

Závěr z provedené kontroly:

Kontrolní výbor konstatuje, že neshledal závažné nedostatky a děkuje starostovi Vladimíru Jenčovskému a Evě Siatkové za řádně připravené
podklady  potřebné  ke  kontrolní  činnosti.  Plnění  úkolů  činnosti  starosty  a  zaměstnanců  jsou  řádně,  svědomitě  plněny  a  to  i  nad  rámec  svých
povinností.
   

Kontrolní výbor seznamuje zastupitelstvo obce s výsledkem. Dále navrhuje, aby kterýkoliv ze zastupitelů obce v průběhu svého mandátu inicioval
při podezření na chyby ve vedení obce příslušný kontrolní výbor.

Předseda kontrolního výboru Radovan Hock ………………….. 

Členové KV: Aneta Trampotová …………………..      Ivan Hock            …………………..

Přítomni: Eva Siatková          …………………..      Vladimír Jenčovský ………………….

Zápis vypracoval Radovan Hock dne 8.1.2020 
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2
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