
1 

 

 

                    Z Á P I S č. 1/2018 
 

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 24. 1. 2018 v Orli od 19.00 hod. 
 

 

Přítomni: p. Havránek, Flídr, Žáčková, Jeníček, Horník, Příhoda, Janoušková, Chrbolka  

 

Omluveni: Javůrková, Brabec, Novák 

 

                             

     Zasedání zastupitelstva zahájil starosta přivítáním všech přítomných. Konstatoval, že zasedání je 

přítomno 8 členů zastupitelstva a je usnášeníschopné. 

 

    Pan starosta informoval členy zastupitelstva a hosty o tom, že je jednání nahráváno. 

 

Ověřovatelé zápisu: Chrbolka, Jeníček 

 

                                                                                                                                                     

Program:      1.  Program zastupitelstva 

                          2.  Základní škola 

                          3.  Darovací smlouva DAPHNE 

      4.  Věcné břemeno ‒ plyn 

      5.  SKOS – dodatek ke smlouvě 

      6.  Rezervní fond ZŠ 

      7.  Vyúčtování ZŠ a MŠ za rok 2017 

                          8.  Vyhodnocení výběrového řízení 

      9.  Komunální technika 

    10.  Obecní úřad – prostor před OÚ 

    11.  Zřízení pracovního místa 

                        12.  Různé 

 

 

1. Program zastupitelstva 

 

Projednání:  

 Starosta seznámil zastupitele s programem 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Orel. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo program 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Orel. 

 

                       Hlasování   pro – 8     proti – 0    zdr. – 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

2. Základní škola 

 

Projednání:  
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 Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku p. č. 638/6 a st. 73 v k. ú. Orel a vyvstala 

otázka, zdali je potřeba vystavět na nově vzniklé hranici plot a parkovací místa, nebo na 

hranici vystavět další sklad, který by navazoval na současný. K tomuto rozhodnutí byla na 

jednání pozvána paní ředitelka Lacinová, která přišla v doprovodu paní učitelky Zábranské a 

obě se vyslovily k potřebě skladu. Zastupitelstvo bere na vědomí požadavek paní ředitelky a 

rozhodlo se k vybudování nového skládku, který bude tvořit hranici s pozemkem 

Strouhalových. Výstavba by měla započít na jaře letošního roku, pročež byl starosta pověřen, 

aby vyřešil potřebné dokumenty ke stavbě. Dále paní ředitelka seznámila zastupitelstvo 

s plány do budoucna, kdy by chtěla z nynějších prostor kuchyně a jídelny vybudovat novou 

třídu. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o potřebách skladových prostor v nové MŠ. 

 

 

3. Darovací smlouva DAPHNE 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s žádostí DAPHNE o finanční dar ve výši 4.745,- Kč. Výše je 

odvozena z daně nemovitosti, kterou odvedli. 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo finanční dar pro DAPHNE ‒ institut aplikované ekologie, z. s., ve 

výši 4 745,- Kč. 

                       Hlasování   pro – 8     proti – 0    zdr. – 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4. Věcné břemeno ‒ plyn 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o., a 

GridServis, s.r.o., týkající se napojení plynu na obecní úřad. 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s firmami GasNet, s.r.o., a 

GridServis, s.r.o. 

  Hlasování   pro – 8       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 5. SKOS – dodatek ke smlouvě 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s dodatkem ke smlouvě s firmou SKOS, s.r.o., kde je uvedeno 

celkové doúčtování výstavby nového obecního úřadu, kde je uveden doplatek ve výši 

98.319,- Kč. 

 Pan Horník se dotazuje, čeho se konkrétně doplatek týká, dále upozorňuje, že podklady 

nebyly dopředu zaslány k prostudování. 

 Pan Jeníček se dotazuje, zdali s dodatkem souhlasí stavební dozor, starosta neodpověděl. 

 Zastupitelstvo si vyžádalo vyjádření stavebního dozoru pana Mináře k dodatku a jeho 

přítomnost na příštím veřejném zasedání zastupitelstva, kde se k celé stavbě a vyúčtování 

vyjádří. 

 

 

6. Rezervní fond ZŠ 
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Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s náklady na natěračské práce na ZŠ ve výši 29.337,- Kč a 

navrhuje zaplacení z rezervního fondu ZŠ a MŠ.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo proplacení faktury za natěračské práce v ZŠ z rezervního fondu 

ZŠ a MŠ ve výši 29 337,- Kč. 

 

  Hlasování   pro – 8       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

7. Vyúčtování ZŠ a MŠ za rok 2017 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s účetní závěrkou zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ a s 

kladným hospodářským výsledkem za rok 2017 ve výši 625,88  Kč. Zastupitelstvo rozhodlo  

o převedení této finanční částky na rezervní  fond  ZŠ a MŠ. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, kladný 

hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 625,88 Kč a rozhodlo o převedení této 

finanční částky na rezervní  fond  ZŠ a MŠ. 

 

  Hlasování   pro – 8       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

8. Vyhodnocení výběrového řízení 

 

Projednání: 

 Starosta informoval zastupitele o proběhlém výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu na 

dodávku „Rozšíření a dovybavení Sběrného místa v obci Orel“, do kterého se přihlásily tři 

firmy. Byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou, a to Agrometall, s.r.o. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo nabídku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Rozšíření 

a dovybavení Sběrného místa v obci  Orel“ firmy Agrometall s.r.o. 

 

  Hlasování   pro – 8        proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

9. Komunální technika 

 

Projednání: 

 Pan Jeníček informoval zastupitele o jednání s firmami o nákupu komunální techniky, 

týkajícího se hlavně koupě traktůrku a jeho příslušenství. Pan Jeníček byl zastupitelstvem 

pověřen k dalšímu jednání, tak aby na dalším zastupitelstvu předložil nabídky firem. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo poptání traktoru s vybavením. 

 

  Hlasování   pro – 8       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 
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10. Obecní úřad – prostor před OÚ 

 

Projednání:  

 Starosta informoval zastupitele o jednání s firmou IFASO, které by chtěl zadat vybudování 

prostranství před novým obecním úřadem, jedná se o chodníky a příjezdovou cestu, plot a 

bránu. 

 Starosta nedodal jinou nabídku, a tak nebylo možno porovnat cenu. Proto byl pověřen 

oslovením další firmy, rozhodnuto bude na dalším zastupitelstvu.   

 

 

11. Zřízení pracovního místa  

 

Projednání:  

 Starosta informoval zastupitele o potřebě zřízení pracovního místa a podání žádosti o 

příspěvek na mzdu na úřad práce v souvislosti s vypsáním pracovního pozice obecního 

zaměstnance. 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo zřízení pracovního místa a podání žádosti o příspěvek na mzdu 

na úřad práce. 

  Hlasování   pro – 8       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

12. Různé  

  

12.1. Hospodaření obce    

 

Projednání:  

 Starosta informoval zastupitele o stavu finančních prostředků obce k 31. 12. 2017 a 

Rozpočtové opatření č. 5/2017. 

 

 

Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o stavu finančních prostředků obce k 

31. 12. 2017 a Rozpočtové opatření č. 5/2017. 

 

 

12.2. Nábytek – vybavení nového OÚ   

 

Projednání:  

 Starosta seznámil zastupitele s objednávkou nového kancelářského nábytku do nového OÚ, 

s tím, že nynější nábytek bude využit také, ale k jiným účelům. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o nákupu kancelářského vybavení nového 

obecního úřadu. 

 

12.3. Hřbitovní zeď – dotace  

 

Projednání:  

 Starosta informoval zastupitele vypracovanou žádostí na dotaci na opravu hřbitovní zdi. 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo podání žádosti na opravu hřbitovní zdi z programu. 
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  Hlasování   pro – 8       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

12.4. Cesta do Skály  

 

Projednání:  

 Starosta informoval zastupitele o nacenění opravy cesty do Skály, kdy je oprava této 

komunikace vyčíslena na cca 7.500.000,- Kč. 

 

 

12.5. Přeložka plynu   

 

Projednání:  

 Starosta informoval zastupitele o připravované přeložce plynu související s výstavbou MŠ. 

 

 

12.6.   Sběrné místo   

 

Projednání:  

 Diskuse o stavu a provozu sběrného místa, co a jak budeme skladovat. Starosta nedodal 

seznam odpadů, které budeme moci ve sběrném místě skladovat, místostarosta žádá starostu 

o zaslání této informace. Vzhledem k nedostatečným informacím bude projednáno na příštím 

zastupitelstvu. 

 

 

12.7.   Výtka starostovi   

 

Projednání:  

 Pan Horník žádá, aby bylo v zápise uvedeno, že starosta opakovaně neplní své úkoly. 

Neinformuje zastupitele. 

 

Seznam příloh:   

 

 

Zapsal: Miroslav Flídr, DiS. 

 

 

Na internetových stránkách obce Orel je zveřejněn zvukový záznam veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Orel. 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:     ………………………………                               ……………………………. 

                 

                                      Jiří Chrbolka                                                       Martin Jeníček  


