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Zápis ze zasedání ZO Orličky č. 5/2021 

 konaného dne  31.5. 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: Václav Vaníček a Radovan Hock 
Zapisovatel: Eva Siatková  
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.   
 

Navržený program: 

1) Žádosti 

2) Informace o činnosti  

3) Rozpočtové opatření 1/2021 

4) Různé 

 

Starosta předkládá návrh programu zasedání ke schválení. 

ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou Václav Vaníček a 
Radovan Hock. Zapisovatelkou je paní Eva Siatková. 

Hlasování: 7: 0 : 0 

Prezenční listina je přílohou č. 1. 

 

1. Žádosti 

1.1. Pronájem pozemku p.č. 226/1. 

Záměr pronájmu byl schválen a řádně vyvěšen na úředních deskách. Jediný zájemce je paní 

xxxxxxxxxx.  

 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 226/1 paní 

xxxxxxxxxxx za cenu 100,- Kč za rok po dobu 10 let a pověřuje starostu obce se 

sepsáním nájemní smlouvy. Nájemní smlouva je přílohou č.2.  

Hlasování: 7 : 0 : 0      

Usnesení č. 31/2021 bylo přijato 

 

1.2.  Žádost paní xxxxxxxxxxx o možnosti prodloužení nočního klidu dne 19.6.2021 od 22 do 

3 hod. Rušení nočního klidu může zastupitelstvo obce upravovat ve výjimečných případech u 

pravidelně se opakujících akcí pomocí obecně závazné vyhlášky. Obec tuto vyhlášku nemá.  

Starosta dává návrh do budoucna řešit zamítavě všechny podobné žádosti.  

Siatka Aleš – by řešil vzetím na vědomí. 

Starosta souhlasí, ale upozorňuje, že vzetí na vědomí nemá žádnou váhu. 

Zastupitelé souhlasí. 

  

1.3. Žádost  pana xxxxxxxxxx o souhlas s protlakem pod pozemkem obce Orličky p.č. 1132/1 

pro obnovu vodovodní přípojky pro nemovitost čp. 52. 
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**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s protlakem pod pozemkem obce Orličky p.č. 

1132/1 pro obnovu vodovodní přípojky k nemovitosti čp. 52. 

Hlasování: 7: 0 : 0    

Usnesení č. 32 /2021 bylo přijato 

 

 

1.4. K energo s.r.o. žádá o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohody o umístění stavby 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na akci IV-12-2022168 Orličky, 

parc. č. 1444, kNN a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Smlouva je přílohou č.3. 

Hlasování: 7: 0 : 0   

Usnesení č. 33 /2021 bylo přijato 

 

 

1.5. Sdružení obcí Orlicko každoročně žádá o příspěvek na strojovou úpravu běžeckých 

stop. Jedná se o částku 10 000 Kč. Do budoucna chtějí žádat o příspěvek na pořízení nové 

rolby ve výši 25 000,- Kč. 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s příspěvkem ve výši 10 000,- Kč na strojovou 

úpravu běžeckých stop, které zajišťuje Sdružení obcí Orlicko a pověřuje starostu obce 

jejím podpisem. Smlouva je přílohou č.4. 

Hlasování:7: 0 : 0  

Usnesení č. 34 /2021 bylo přijato 

 

 

1.6.  Základní a mateřská škola Orličky žádá o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků 

základní školy pro školní rok 2021/2022 – škola bude jednotřídní s 9 žáky. Zůstává stejný 

stav (3 žáci odcházejí do Jablonného a 3 prvňáci nastupují). 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s udělením výjimky Základní škole a Mateřské 

škole Orličky z nejnižšího počtu žáků základní školy pro školní rok 2021/2022. 

Hlasování:7: 0 : 0  

Usnesení č. 35 /2021 bylo přijato 

 

 

1.7. xxxxxxxxxx poslal otevřený dopis zastupitelstvu.  Dopis se týká návrhu řešení 

dlouhodobého sporu ve věci obcí požadovaného odstranění plotů a zídek z obecních 

pozemků. 

**Zastupitelstvo obce Orličky nesouhlasí s variantou řešení předloženou panem 

xxxxxxxxxxxx ze dne 14.05.2021. 

Hlasování:7: 0 : 0  

Usnesení č. 36 /2021 bylo přijato 

 

 

1.8.  Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova - Konzum 
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**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace 

z Programu obnovy venkova, akce „Podpora prodejny KONZUM v obci Orličky“ a 

pověřuje starostu obce jejím podpisem. Smlouva je přílohou č.5. 

Hlasování:7: 0 : 0  

Usnesení č. 37 /2021 bylo přijato 

 
**Zastupitelstvo obce Orličky bere na vědomí předpokládaný doplatek ve výši 64 809,- Kč na 
zajištění potravinové obslužnosti na rok 2021 za prodejnu 76 Orličky. 
 
 
1.8. Novostavba rekreační chaty pana xxxxxxxxx. 

Žádají obec o souhlas se sjezdem, souhlas se záborem 31m2 pro příjezd na parkovací stání 

a souhlas se stavbou 

Siatka Aleš – souhlasí se stavbou, ale nesouhlasí se záborem půdy 

Starosta – místo záboru vyřešíme přejezdem obecního pozemku, chata cca 50m2, zelená 

střecha 

**Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí se stavbou „Novostavba rekreační chaty na 

parc. č. 1444 v k.ú. Orličky“ dle předložené dokumentace. Dále souhlasí se sjezdem 

z parkovacího stání a přejezdem pozemku 1505/1 dle předložené dokumentace. 

Hlasování:7: 0 : 0  

Usnesení č. 38 /2021 bylo přijato 

 
 
2) Informace o činnosti  
 
2.1. Byla provedena opakovaná deratizace specializovanou firmou budovy MŠ a ZŠ + bytů. 
 
2.2. Byla osazena a zapojena hydrantová skříň zde v budově na podlaží bytu 1+kk a bylo 
zrovna dovedeno vedení vody na ještě jednu hydrantovou skříň pro horní 2 patra této 
budovy. Ta je zatím objednaná. Starosta pracuje se na aktualizované požárně bezpečnostní 
zprávě. 
 
2.3. Byl dodán souhlas vlastníků sousedních pozemků kvůli plánované 50 metrové 
komunikaci. Dle slov pracovnice by se tím měla do 14 dnů zabývat. 
 
2.4. Starosta byl informován xxxxxxxx o trvalém problému vytékání vody a nečistot po polní 
cestě směrem od xxxxxxxxxx přes asfalt na křižovatce mezi xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx – byly 
zde obratem vybudovány 2 nové srážky na vodu. 
 
2.5. Firma xxxxxxxxxxxx a jejich projektant ohledně možné dotace na rekonstrukci hasičské 
zbrojnice nabízejí za vypracování prvotní odborné studie cca 70 000 Kč. Následně by obec 
potřebovala  projekt, který nenacenili. Po sdělení, že za pouhou studii k jednomu objektu je 
cenovka dost vysoká a snaze zjistit cenu následného projektu přestali komunikovat. 
Z dotačního programu pro hasičské zbrojnice je pro naši obec podle bodového ohodnocení 
mizivá šance na získání dotace. Starosta navrhuje jít cestou zajištění místního projektanta za 
příznivější cenu celého projektu a zkusit dotaci příště. 
 
2.6. Proběhla schůzka s projektanty komplexní pozemkové úpravy a paní xxxxxxxxxx 
z pozemkového úřadu s cílem seznámení projektantů s místním terénem, získání informací o 
problémových místech třeba s natékáním vody po cestách do vesnice. Důležitých cestách 
kolem vesnice, jejich tras. Ohledně získávání pozemků od pozemkového úřadu do majetku 
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obce předal starosta naše požadavky včetně plánovaného využití ploch. Tyto pozemky 
společně prošli a na místě starosta obhájil jejich potřebu pro obec. Bude s nimi pracováno při 
pozemkových úpravách. 
 
2.7. Na středu domluvená schůzka s p. xxxxxxx ohledně veřejného osvětlení. 
 
2.8. Domluven bagr na úpravy terénu ke klubovně. 
 
 
 
3) Rozpočtové opatření č. 1/2021 
Účetní obce předkládá rozpočtové opatření č. 1/2021. Na straně příjmů jsme obdrželi dotace 
na COVID a Konzum. Na straně výdajů došlo k navýšení pojištění za obec. 

 
**Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č.1/2021 v předložené 

podobě. Rozpočtové opatření je přílohou č.6. 

Hlasování:7: 0 : 0  

Usnesení č. 39 /2021 bylo přijato 

 

 

4) Různé   

 

4.1. Na základě zpětné vazby od zastupitelů, kteří procházeli nabídky pojišťoven byla 
uzavřena smlouva o pojištění s pojišťovnou Generali Česká pojišťovna s částkou 45 859,- Kč 
ročně (Kooperativa nabídla cenovku 49 918,- Kč). Na první rok byla zajištěna navíc sleva 
5000,- Kč 
 

Dotazy:   

 

xxxxxxxxxx – probíhají opravy ve škole, změny materiálu, zda by to šlo urychlit 

Siatková Eva – v jakém režimu bude dotace na šablony pro ZŠ 

Janotová Darina – zda bude dětský den 

Hock Michal – zda hasiči budou zajišťovat občerstvení na dětském dnu 

xxxxxxxxxxxxx – jak je to s dotací na dět. hřiště – termín byl dnes a je posunut na 5.6.2021 

                         - dát termín na dětský den p. xxxxxxxxx 

 

 

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 19.45 hod.  

 

 

 

Další zastupitelstvo 28.6.. 2021 v 19:00 hod. 
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Zapsala: Eva Siatková 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

 

 

                      Radovan Hock             ……….……………………………….  

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

                                                                                                             …………………………………………………………… 

                                                                                          Vladimír Jenčovský, starosta obce 


