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. 6/2021
konaného dne 28.6. 2021 v 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé: Vladimír Jenčovský, Eva Siatková, Václav Vaníček, Ing. Darina
Janotová, Michal Hock, MUDr. Aleš Siatka
Omluveni: Radovan Hock
Hosté: Dle prezenční listiny
Klíč k hlasování ZO: pro: proti: zdržel se:
Zasedání předsedá starosta Vladimír Jenčovský
Ověřovateli zápisu určeni: Ing. Darina Janotová, MUDr. Aleš Siatka
Zapisovatel: Eva Siatková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Navržený program:
1) Žádosti
2) Rozpočtové opatření 2/2021
3) Informace o činnosti
4) Různé
Starosta předkládá návrh programu zasedání ke schválení.
ZO souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu jsou Ing. Darina Janotová,
MUDr. Aleš Siatka. Zapisovatelkou je paní Eva Siatková.
Hlasování:6: 0 : 0
Prezenční listina je přílohou č. 1.
1. Žádosti
1.1. Žádost spoluvlastníků horní bytovky čp.40 o pronájem části pozemku 900/12. Jedná se
o část pozemku, asi 300m2, kterou v současné době užívají jako zahrádky. V žádosti
případně uvádějí možný odprodej nebo směnu.
*** Zastupitelstvo Obce Orličky souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.č.
900/12 v k.ú. Orličky.
Hlasování: 6 : 0 : 0
Usnesení č. 40/2021 bylo přijato

1.2. Žádost Hospice Anežky České o možnosti finančního příspěvku na lůžkovou část a
domácí hospicovou péči.
*** Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje poskytnutí finančního daru 5 000,- Kč
Hospici Anežky České a Mobilního hospice Anežky České.
Hlasování: 6 : 0 : 0
Usnesení č. 41/2021 bylo přijato
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1.3. Nejedná se úplně o žádost, ale nabídku na ručně malovanou cyklomapu Orlickoústecko
dětem. Jedná se o venkovní mapu 1,5 x 1m, kde jsou vyobrazeny ruční malůvky zajímavých
míst, která malovaly děti. 80ks skládaných map nebo 1 velká cca 8 000,-Kč. Zastupitelstvo
preferuje raději hliníkovou formu. A. Siatku přesvědčila xxxxxxxxxxxxxxx.
*** Zastupitelstvo obce Orličky souhlasí s pořízením ručně malované cyklomapy
Orlickoústecko dětem.
Hlasování: 6 : 0 : 0
Usnesení č. 42/2021 bylo přijato

2) Rozpočtové opatření č. 2/2021
Účetní obce předkládá rozpočtové opatření č. 2/2021. Obec Orličky obdržela průtokovou
dotaci na základní školu na základě avíza Pardubického kraje č.21-41.
*** Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje rozpočtové opatření č.2/2021 v předložené
podobě. Rozpočtové opatření je přílohou č.2.
Hlasování: 6: 0 : 0
Usnesení č. 43/2021 bylo přijato
3) Informace o činnosti
3.1. Byly předány podklady pro zpracování cenové nabídky na veřejné osvětlení, včetně
fyzických kontrol stavu všech jednotlivých lamp, došlo k ujasnění technických postupů.
S většinou vlastníků pozemků, na kterých stojí lampy, je výměna stožárů zkonzultována a
odsouhlasena. Zatím jen ústně, písemné souhlasy starosta dopracuje.
3.2. Byla provedena přeložka elektrických kabelů pod mysliveckou klubovnou. Byly tam
přidány chráničky jako příprava na veřejné osvětlení a případně i na vybudování nové
elektrické přípojky. Následně byl upraven terén a zhutněn s povrchem z asfaltového
recyklátu. Vibrační válec byl využit i na doupravení parkoviště za úřadem.
3.3. Obec byla opět upozorněna na radon v pitné vodě. Řeší se varianty profesionálního
charakteru. Starosta má pár nápadů jak situaci řešit (sprchou - samospádem). Toto řešení je
nákladově do tisíce korun a pravděpodobně by to mohlo stačit na požadované snížení
hodnot. Starosta nechal radon změřit na všech zdrojích, aby se vědělo, na co se zaměřit.
3.4. Starosta chodí od minulého týdne každý den jako člen komise komplexních
pozemkových úprav. Pochůzka pokračuje ještě celý tento týden. Úvodní jednání by mělo být
na konci prázdnin.
3.5. V požární nádrži byl zničen jeden nerezový žebřík. Musela být opět několikrát
vypouštěna a vyčištěna požární nádrž. Starosta tímto děkuje hasičům za pomoc.
3.6. Dotaci na dětské hřiště obec neobdržela. Starosta se domluvil s ředitelkou školy paní
xxxxxxxx na opravě stávajících atrakcí.
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4) Různé
Dotazy:
M.Hock – do šachty u koupaliště, kde je umístěn vypouštěcí ventil, pořídit nový žebřík
V.Vaníček – oprava cesty na Jamné
Starosta – 12.7.2021 nabude právní moc řízení ohledně pozemků přístupové komunikace
k stavebnímu pozemku
Další mimořádné zastupitelstvo bude 14. 7.2021 v 19 hod. Zastupitelstvo bude o 2 bodech,
prodej a pronájem pozemku.
Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO ve 19.50 hod.

Další zastupitelstvo 6.9. 2021 v 19:00 hod.

Zapsala: Eva Siatková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Darina Janotová

………..……………………………….

MUDr. Aleš Siatka

..……….……………………………….

……………………………………………………………
Vladimír Jenčovský, starosta obce
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