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. 4/2021
konaného dne 26.4. 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
Omluveni:
Hosté: Dle prezenční listiny
Klíč k hlasování ZO: pro: proti: zdržel se:
Zasedání předsedá starosta Vladimír Jenčovský
Ověřovateli zápisu určeni: ing. Darina Janotová a MUDr. Aleš Siatka
Zapisovatel: Eva Siatková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Navržený program:
1) Žádosti
2) Informace o činnosti
3) ZŠ a MŠ – schválení účetní závěrky za rok 2020
4) Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
5) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
6) Různé
Starosta předkládá návrh programu zasedání ke schválení.
ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou ing. Darina Janotová a
MUDr.Aleš Siatka. Zapisovatelkou je paní Eva Siatková.
Hlasování: 7: 0 : 0
Prezenční listina je přílohou č. 1.
1. Žádosti
1.1. Žádost o podporu linky bezpečí.
Žádají o příspěvek 3 000,- Kč. Linku bezpečí obec v minulosti nepodporovala, protože
podporuje konkrétní zařízení v našem okolí.
**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s podporou provozu linky bezpečí ve výši
3 000,- Kč.
Hlasování: 0 : 7 : 0
Usnesení č. 21/2021 nebylo přijato
1.2. Žádost Sdružení obcí Orlicko o vydání souhlasu k navrženému stavebnímu záměru
„Informační systém pro singltreky Suchák“
** Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí s navrženým stavebním záměrem „Informační
systém pro singltreky Suchák“ dle předložené dokumentace. S podmínkou sjednocení
vzhledu a umístění se stávajícími informačními tabulemi.
Hlasování: 4 : 2 (Siatka Aleš, Vaníček Václav : 1 ( Siatková Eva)
Usnesení č. 22/2021 bylo přijato
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1.3. Žádost p.Vladimíra Jenčovského o povolení kácení stromu.
Pan Vladimír Jenčovský (starosta obce) žádá o povolení kácení stromu. Jedná se o jasan o
obvodu 240cm ve 130cm nad zemí, stojícím 3,5m od nemovitosti a přesně na hranici
pozemku s p.xxxxxxxxxxxxxxxx. Pan xxxxxxxxxxxx souhlasí s pokácením stromu.
** Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí s kácením jasanu na hranici pozemků p.č. 60 a
1194/5 dle předložené žádosti.
Hlasování: 6: 0 : 1 (Jenčovský Vladimír)
Usnesení č. 23 /2021 bylo přijato
1.4. Žádost p. xxxxxxxxxxxxxxx o souhlas se stavbou „Kryté parkovací stání“ na pozemku
p.č.1485/1 v k.ú. Orličky.
Stavba bude umístěna 3m od asfaltové komunikace.
** Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí se stavbou „Kryté parkovací stání“ na
pozemku p.č. 1485/1 v k.ú Orličky dle předložené dokumentace.
Hlasování: 7: 0 : 0
Usnesení č. 24 /2021 bylo přijato
1.5. Žádost paní xxxxxxxxxxxxxxx o dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 226/1.
Jedná se o pozemek u hlavní komunikace naproti čp. 133 o výměře 69m2. Chtěla by
pozemek využít k trvalému parkování osobního automobilu. Zastupitelé souhlasí se
zveřejněním záměru pronájmu pozemku.
** Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p.č. 226/1
v k.ú. Orličky.
Hlasování: 7: 0 : 0
Usnesení č. 25 /2021 bylo přijato
1.6. Žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o možnosti zapojení její osoby jako koordinátora projektu
Šablony III.
Paní xxxxxxxxxxx popisuje činnosti koordinátora v tomto projektu, který zastupitelstvo
schvalovalo na minulém zasedání. Koordinátor vede evidenci celého projektu, komunikuje
s příslušnými orgány a za to muže mít finanční ohodnocení dle tabulek.
Starosta – říkala jste nám, že nestíháte žádné aktivity ve škole navíc
- zda není možnost zapojení jiné osoby na tuto pozici
p. xxxxxxxxx – že by do toho nešla, ale jediná má spojení s panem účetním
- částka na hodinu asi 300,-Kč
p.Siatka – podmínka koordinátora i placeného – někdo to udělat musí
Práce by měla být automatická a né placená, tak jak to je u všech dotačních titulů u obcí.
Nejde o částky, ale o princip.
**Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí se zapojením paní xxxxxxxxxxx, ředitelky školy
jako koordinátora projektu Šablony III.
Hlasování:6: 0 : 1 (Hock Radovan)
Usnesení č. 26 /2021 bylo přijato
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2) Informace o činnosti
2.1. Byla provedena deratizace specializovanou firmou budovy MŠ a ZŠ + bytů – z důvodu
velkého množství potkanů a myší, kde snaha volně dostupnými prostředky nepomohla,
kontrola stavu bude cca za měsíc
2.2. Kvůli změně užívání nově rekonstruovaného bytu 1+kk z nebytových na bytové prostory
bylo zjištěno, že po rekonstrukci podkrovních bytů v budově obecního úřadu v roce 1996
byla v požárně-bezpečnostní zprávě uvedena podmínka vybudování minimálně 2ks vnitřních
požárních hydrantů s hadicí. Vnitřní hydranty bohužel do dnešního dne nebyly vybudovány.
Starosta po dohodě s paní xxxxxxxx zajistí alespoň jeden hydrant dole v budově čp.176 kvůli
bytu. Hydrantová skříň je zakoupena a realizace je domluvena na první polovinu května
2021.
2.3. U firmy efektivní osvětlování zmiňované na minulém zastupitelstvu bylo za cenu 6500,Kč bez DPH objednáno zpracování technické dokumentace na rekonstrukci veřejného
osvětlení – budou zde uvedeny výšky stožárů a typy lamp, optik a výložníků navržené pro
naše omezené možnosti rekonstrukce veřejného osvětlení. Byl jim zpřístupněn náš nový
starostou vypracovaný pasport veřejného osvětlení. Díky tomuto vypracovanému pasportu
došlo k dohodě na takto příznivé cenovce. Vše je konzultováno s panem xxxxxxx, který se
nám o osvětlení stará.
2.4. Dnes proběhlo objednané strojní čištění části našich komunikací – starosta děkuje
Michalovi Hockovi za doplňování vody do čistícího auta
2.5. Byla dokončena a předána stavba, kde se do našich pozemků umísťoval elektrický kabel
směrem k xxxxxxxx. Kolaudace provedena s podmínkami - do konce května proběhne finální
urovnání terénu, osetí trávy a oprava poškozené části asfaltu na naší komunikaci.
2.6. Byly zhotoveny nové srážky na vodu – před zhotovením srážek starosta vyčistil od
náletových dřevin přilehlé příkopy. Nové srážky byly vybudovány v zatáčce u xxxxxxx
směrem k farmě pana xxxxxx, další je pod xxxxxxxxx stodolou, kde vznikla veliká srážka
včetně příkopu a poslední u xxxxxxxxx garáže, kde trvale vytékala voda na hlavní silnici.
2.7. Starosta společně s Radovanem Hockem vyčistili od náletů trasu pro internet směrem
k povodňovým domkům.
2.8. Do koupelen povodňových domků byly nainstalovány infrazářiče a byl doveden
vzduchem internet – zajišťuje p. Radovan Hock.
2.9. Byla provedena pravidelná kontrola hasících přístrojů.
2.10. Hasiči provedli čištění stráně nad Konzumem od náletových dřevin – starosta hasičům
tímto děkuje.
2.11. Válečný hrob na hřbitově – z oslovených kameníků měl o zakázku zájem jediný
s nabídnutou cenou cca 18 000 Kč za nové náhrobky, navíc zdarma zbytek hrobu porovná,
omyje tlakovou vodou a obnoví stříbrnou barvu textu – práce objednány, termín domluven na
polovinu srpna.
2.12. Dnes ještě proběhla schůzka se zástupcem firmy Dotace pro obce a 2 projektantů
ohledně možné dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Cenovou nabídku na vypracování
prvotní odborné studie dodají do konce týdne.
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2.13. Byly zaslány výpovědi komplet pojištění Kooperativě – majetku obce, odpovědnosti,
odpovědnosti zastupitelů – z důvodu výrazného podpojištění majetku a s tím spojené krácení
výplaty v případě pojistné události. Byly osloveny dvě pojišťovny k vypracování nabídky
kompletního pojištění a to Kooperativa a Generali česká pojišťovna.
Konkrétní porovnání:
Generali česká pojišťovna (GČP) poskytuje kvalitní servis – za kvalitní servis se ze
zkušeností starosta nebojí zaručit
Zásadní rozdíly oproti nabídce Kooperativy
– bod 2.1.1.2 Doplňková živelní pojištění
přepětí,podpětí, zkrat – jen u nemovitostí (GČP zahrnuje i vybavení, limit 100 tisíc)
povodeň záplava – spoluúčast 10%/10 000 Kč (GČP 5%/5 000 Kč)
vodovodní nebezpečí – pojistná částka 1 milion (GČP 10 mil.)
vichřice krupobití - pojistná částka 8 miliónů (GČP 10 mil.)
náraz vozidla do budovy (bez zjištěného viníka, jinak se hradí z POV) – v nabídce
Kooperativy nebylo nalezeno (GČP limit 100 tisíc)
- vandalismus u Kooperativy – nutnost překonat nějakou překážku, což se neslučuje
s principem vandalismu, když někdo poškodí třeba mobiliář umístěný samostatně, u GČP nic
takového není
- lepší cena GČP
Starosta naskenuje nabídky pojišťoven a pošle zastupitelům a ti písemně sdělí své
stanovisko do konce týdne starostovi.
3) ZŠ a MŠ Orličky – schválení účetní závěrky za rok 2020
3.1. Schválení převodu výsledku hospodaření PO ZŠ a MŠ za rok 2020
**Usnesením č. 27 Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje převod výsledku
hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Orličky ve schvalovacím řízení za rok
2020 ve výši 113 570,79 Kč do reservního fondu nejpozději do 30.6.2021.
Hlasování: 7: 0 : 0
Usnesení č. 27 /2021 bylo přijato
3.2. Schválení účetní závěrky PO ZŠ a MŠ za rok 2020.
**Usnesením č. 28 Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Orličky za rok 2020. Protokol o schválení je přílohou č. 2.
Hlasování: 6: 0 : 1 (Siatka Aleš)
Usnesení č. 28 /2021 bylo přijato
4) Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
4.1. Účetní obce předkládá ke schválení účetní závěrku obce za rok 2020.
**Usnesením č.29 Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje účetní závěrku obce
sestavenou k 31.12.2020 v předložené podobě.
Protokol o schválení přílohou č. 3.
Hlasování: 7: 0 : 0
Usnesení č. 29 /2021 bylo přijato
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5) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
5.1. Účetní obce předkládá ke schválení závěrečný účet obce za rok 2020.
**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje celoroční hospodaření obce Orličky za rok
2020 a souhlasí se závěrem hospodaření s přebytkem 2 259 280,06 Kč bez výhrad.
Závěrečný účet obce příloha č. 4.
Hlasování: 7: 0 : 0
Usnesení č. 30 /2021 bylo přijato
6) Různé
6.1. ZO Orličky bere na vědomí vyúčtování příspěvku PO ZŠ a MŠ Orličky za první čtvrtletí
roku 2021 v předložené podobě.
Dotazy:
Siatka Aleš – oprava komunikace na sedlo – panely
xxxxxxxxx – nasbírané pytle s odpadky
xxxxxxxxxxx – v jaké fázi řešení je stavební pozemek, řeší stavební úřad, vypršení zákonné
lhůty, starosta bude urgovat stavební úřad

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 20:00 hod.
Další zastupitelstvo 31.5. 2021 v 19:00 hod.

Zapsala: Eva Siatková

Ověřovatelé zápisu:
ing. Darina Janotová

MUDr. Aleš Siatka

………..……………………………….

……….……………………………….

……….…………………………………………………..

5

