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. 2/2021
konaného dne 1.3. 2021 v 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé: Vladimír Jenčovský, Eva Siatková, Václav Vaníček, Ing. Darina
Janotová, Radovan Hock, Michal Hock, MUDr. Aleš Siatka od 19.05 hod
Omluveni:
Hosté: Dle prezenční listiny
Klíč k hlasování ZO: pro: proti: zdržel se:
Zasedání předsedá starosta Vladimír Jenčovský
Ověřovateli zápisu určeni: Václav Vaníček a Michal Hock
Zapisovatel: Eva Siatková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Navržený program:
1) Žádosti
2) Návrh rozpočtu na rok 2021
3) Inventarizační zpráva
4) Informace o činnosti
5) Výběrové řízení – dětská hřiště
6) Různé
Starosta předkládá návrh programu zasedání ke schválení.
ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou Václav Vaníček a
Michal Hock. Zapisovatelkou je paní Eva Siatková.
Hlasování: 6: 0 : 0
Presenční listina je přílohou č. 1.
Přichází MUDr.Siatka Aleš v 19.05 hod.
1. Žádosti
1.1. Žádost o pronájem pozemku.
Paní xxxxxxxxx žádala o pronájem části pozemku p. č. 1505/1 – asi 60 m2 na dobu 10 let.
Záměr pronájmu byl schválen na minulém zasedání zastupitelstva a řádně zveřejněn. Žádný
další zájemce není.
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 1505/1 paní
xxxxxxxxx za cenu 100,-Kč za rok a pověřuje starostu se sepsáním nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva je přílohou č. 2.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Usnesení č. 11/2021 bylo přijato
1.2. Žádost o odkup pozemku p .č. 1132/5.
Pan xxxxxxxxxxxxx žádá o odkup pozemku p. č. 1132/5. Jedná se o pozemek, jehož větší
část je asfaltová komunikace Pardubického kraje, přístup k čp. 99 a mostek k čp. 131.
**Zastupitelstvo obce Orličky nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 1132/5.
Hlasování: 7: 0 : 0
Usnesení č. 12/2021 bylo přijato
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1.3. Žádost o souhlas se stavbou vrtané studny a čistírny odpadních vod.
Pan Michal Hock žádá obec o souhlas se stavbou vrtané studny a čistírny odpadních vod pro
novostavbu rodinného domu na pozemku p. č. 501/3 a 504/5.
Janotová Darina – kam půjde odpad z ČOV – vsak na pozemku.
Hock Michal je ve střetu zájmu, ale stejně hlasuje.
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou „ČOV + Kanalizace pro novostavbu
rodinného domu na p.p.č. 504/5 v k.ú. Orličky“ a „Vrtaná studna hloubky 35m včetně
připojení elektro a vodovodu“ na pozemku p. č. 501/3 a 504/5 v k.ú. Orličky.
Hlasování: 7: 0 : 0
Usnesení č. 13 /2021 bylo přijato
1.4. Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu a s odnětím ze ZPF.
Pan Michal Hock žádá o souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku p. č.504/5, 501/3
a 1171/3 v k.ú. Orličky a žádost o povolení sjezdu a s odnětím půdy ze ZPF z p. č.504/5 a
501/3 v k.ú. Orličky. Druhá část žádosti, přišla dnes odpoledne a týká se na první pohled
stejné věci jako předchozí žádost, akorát jinak formulovaná, pro jiný úřad. Michal Hock
nedokáže tyto 2 žádosti rozumně vysvětlit, proto Vladimír Jenčovský navrhuje tuto žádost
odložit na další zasedání a nastudování problematiky.
Siatka Aleš – obec je pověřená osoba ze zákona o ochraně přírody
Po debatě se zastupitelé shodli, že jedno vydané souhlasné stanovisko použije žadatel pro
oba úřady.
Michal Hock je ve střetu zájmu, ale stejně hlasuje.
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou „Výstavba rodinného domu, parc. č.
504/5, 501/3 a 1171/3, k. ú. Orličky“. Dále Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se
sjezdem a s odnětím půdy ze ZPF z p.č. 504/5 a 501/3 v k. ú. Orličky.
Hlasování: 7: 0 : 0
Usnesení č. 14 /2021 bylo přijato

2) Návrh rozpočtu na rok 2021
Účetní obce předkládá vypracovaný návrh rozpočtu na rok 2021.
Janotová Darina – nesouhlasí s příspěvkem 50 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Orličky na mzdy, protože
na mzdy dostávají od školského úřadu. V loňském roce byly náklady na provoz školy včetně
mezd učitelky a účetního 242 456,- Kč. Poskytnutý příspěvek v roce 2020 byl ve výši 350 000,Kč. Proto nevidí důvod přispívat na mzdy učitelů v roce 2021 a ani na mzdu účetního, protože
obec zaměstnává účetní, která by zvládla i účetnictví školy. Navrhuje příspěvek ve výši
230 000,- Kč na provoz a 20 000,- Kč na opravy majetku. V provozních nákladech školy za rok
2020 nejsou řešeny náklady na odpady a vodu.
Jenčovský Vladimír – do návrhu rozpočtu je zařazen nákup přípojného vozíku, navrhuje
dvouosý, sklopný a celokovový -2,7t
Siatka Aleš – souhlasí s nákupem vozíku, přidal by nájezdy
Jenčovský Vladimír – navrhuje připravit několik různých projektů dopředu, abychom byli
připraveni v případě vypsání dotačních titulů a upozorňuje na velkou vlhkost ve škole
Siatka Aleš – nějaké studie jsou hotové z doby, kdy byla starostkou p. xxxxxxxxxx –
infrastruktura nad xxxxxxxxx čp. 47 na stavební parcely.
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s návrhem rozpočtu obce na rok 2021. Návrh
rozpočtu je přílohou č. 3.
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Hlasování: 7: 0 : 0
Usnesení č. 15 /2021 bylo přijato

3) Inventarizační zpráva za rok 2020
Účetní obce předkládá zastupitelstvu zprávu z provedené inventarizace za rok 2020.
*Zastupitelstvo obce Orličky bere na vědomí inventarizační zprávu obce Orličky za rok
2020. Zpráva je přílohou č.4..

4) Informace o činnosti
4.1. Starosta informuje, že stále probíhá výběr dodavatelů elektrické energie, aktuální
nabídnutá úspora je kolem 30000Kč ročně. Novou cenu energií zajišťuje i pro ZŠ a MŠ
Orličky.
4.2. Probíhají přípravy pro rekonstrukci první části veřejného osvětlení. Proběhlo jednání
s další firmou Efektivní osvětlování. Nelze žádat o dotaci na rekonstrukci z důvodů nesplnění
potřebné úspory energie a také nesplníme normou dané osvětlení komunikací z důvodu
veliké vzdálenosti stožárů. V letošním roce opravíme 2 vysoké lampy výrazně vyosené na
dolním konci a všechny nízké betonové směr od hasičárny na horní konec (15 kusů) plus
elektrický rozvaděč. Byla provedena oprava stále nesvítící lampy u spodní zastávky panem
xxxxxxxxxxxx, kde bylo zjištěno, že firma KOS Jablonné nepoužívala při opravě domluvené
zdroje světla.
4.3. Projekt na 50m komunikace – obdrželi jsme poslední stanovisko úřadu a bylo zažádáno
o společné stavební povolení.
4.4. Byl vykoupen lesní pozemek nad hřištěm.

5) Výběrové řízení – dětská hřiště
3 firmám byla odeslána Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci: Hra a sport pro všechny generace v obci Orličky. Zpět na obec byly doručeny 3
nabídky. Otevírání obálek proběhlo na dnešním zasedání zastupitelstva
.
obálka č.1 – Bonita Group Service s.r.o. za cenu 2 080 474,- Kč
obálka č. 2 - Tewiko systems s.r.o

za cenu 2 031 790,- Kč

obalka č. 3 – Berger – Huck s.r.o.

za cenu 2 098 866,-Kč

Všechny 3 nabídky splňují podmínky zadávacího řízení. Základním hodnotícím kritériem je
nejnižší nabídnutá cena. Zápis z výběrového řízení je příloha č.5.
**Zastupitelstvo obce Orličky vybírá cenově nejvýhodnější předloženou nabídku firmy
Tewiko systems s.r.o. na realizaci projektu „Hra a sport pro všechny generace v obci
Orličky“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. Smlouva je příloha č. 6.
Hlasování:7 :0 : 0
Usnesení č. 16 /2021 bylo přijato
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6) Různé
6.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Orličky za rok 2020. Nebyly zjištěny
žádná chyby a nedostatky.
* ZO bere na vědomí předloženou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Orličky za rok 2020. Zpráva je přílohou č.7.

Dotazy:
Vaníček Václav – dotaz na dokončení nového bytu po bývalé poště – probíhají závěrečné
dokončovací práce a změna nebytových prostor na bytové
xxxxxxxxxxxx – nákup vozíku, zamyslet se nad zvýšenými bočnicemi

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 20:00 hod.
Další zastupitelstvo 29.3. 2021 v 19:00 hod.

Zapsala: Eva Siatková

Ověřovatelé zápisu:
Vaníček Václav

………..……………………………….

Michal Hock

……….……………………………….

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