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                    Z Á P I S č. 2/2018 
 

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 7. 2. 2018 v Orli od 19.00 hod. 
 

 

Přítomni: p. Flídr, Žáčková, Jeníček, Horník, Příhoda, Janoušková, Chrbolka, Brabec, Novák, paní 

Javůrková se zúčastnila pouze začátku zastupitelstva (tato informace je zde z důvodu 

jiného počtu hlasujících u odhlasovaných bodů u usnesení) 

 

Omluveni: Havránek 

 

                             

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

přítomno 10 členů zastupitelstva a je usnášeníschopné. 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu: Novák, Horník 

 

                                                                                                                                                     

Program:      1.  Program zastupitelstva 

                          2.  SKOS – dodatek ke smlouvě 

                          3.  Kontrola zápisu 1/2018 

                          4.  Prostor před OÚ 

                          5.  Povodňový plán 

                          6.  Zpravodaj 

                          7.  Vlaková zastávka 
       

 

1. Program zastupitelstva 

 

Projednání:  

 Starosta seznámil zastupitele s programem 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Orel. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Orel. 

 

                       Hlasování   pro – 10     proti – 0    zdr. – 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

2. SKOS – dodatek ke smlouvě 

 

Projednání:  

 Starosta přivítal pana Mináře, který nám prováděl stavební dozor při výstavbě nového 

obecního úřadu, a předal mu slovo. Pan Minář zastupitele ujistil, že veškerá fakturace byla 

jím překontrolována, a tak můžeme dodatek ke smlouvě odsouhlasit s tím, že je vše 

v pořádku. Konkrétně se nyní jedná o odsouhlasení třetího dodatku s firmou SKOS, s.r.o., 
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kde je uvedeno celkové doúčtování výstavby nového obecního úřadu, kde je uveden doplatek 

ve výši 98.319,- Kč. 

 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě s firmou SKOS Skuteč – navýšení 

rozpočtu stavby na celkovou částku za stavbu ve výši 7 948 343,- Kč bez DPH. 

  

                       Hlasování   pro – 10     proti – 0    zdr. – 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

3. Kontrola zápisu 1/2018 

 

Projednání: 

 Na žádost pana Horníka byl zařazen bod do programu, a to domluvená kontrola zápisu 

z minulého zastupitelstva. 

 

 

Program:      1.  Program zastupitelstva – schválen 

                          2.  Základní škola – vyslechnuta ředitelka, bude vybudován sklad 

                          3.  Darovací smlouva DAPHNE – schválena darovací smlouva 

      4.  Věcné břemeno ‒ plyn – schváleno zřízení věcného břemena 

      5.  SKOS – dodatek ke smlouvě – odloženo na dnešní zasedání 

      6.  Rezervní fond ZŠ – schváleno proplacení faktury 

      7.  Vyúčtování ZŠ a MŠ za rok 2017 – vyúčtování schváleno 

                          8. Vyhodnocení výběrového řízení – vyhodnocení zasláno firmě TENDRA, která 

informovala pana starostu o možnosti podepsání smlouvy, starosta je pověřen 

podpisem smlouvy. 

      9.  Komunální technika – cenovou nabídku dodaly tři firmy, probíhá vyhodnocení 

    10.  Obecní úřad – odloženo na dnešní zasedání 

    11.  Zřízení pracovního místa – schváleno zřízení pracovního místa, žádost podána 

                        12.  Různé 

12.1.  Hospodaření obce – vzato na vědomí    

12.2.  Nábytek – vybavení nového OÚ – nábytek objednán 

12.3.  Hřbitovní zeď – dotace – schválena a zpracovává se 

12.4.  Cesta do Skály – informace o odhadu ceny 

12.5.  Přeložka plynu – projektant připravuje projektovou dokumentaci 

12.6. Sběrné místo – starosta přinesl zákon o odpadech, kde si zastupitelé mají 

vyznačit, které odpady chceme skladovat a poté nám na krajském úřadě 

jednotlivé odpady vyhodnotí, zdali můžeme, nebo nemůžeme skladovat ve 

sběrném místě. Paní Javůrková navrhuje, aby místostarosta vybral jednotlivé 

odpady a poté starosta donesl na krajský úřad. 

12.7.  Výtka starostovi – starosta namítá, že výtka pana Horníka není na zvukovém 

záznamu, zastupitelé ujišťují, že pan Horník svou výtku uvedl a chtěl ji 

zařadit do zápisu. Starosta namítá, že v zápise je „starosta seznámil, starosta 

informoval…“ Bylo vysvětleno, že nebylo myšleno na zastupitelstvu, výtka 

byla uvedena proto, že to byla reakce na to, že již v minulosti bylo na 

zastupitelstvu starostovi opakovaně řečeno, aby dotazy a žádosti na různé 

instituce apod. neřešil jen telefonicky, ale žádal to písemně (datovými 

zprávami či e-mailem), aby bylo patrné, o co konkrétně koho žádal a jaké na 

to dostával  konkrétní odpovědi, které by mohl tlumočit zastupitelům, a ne 

jako vždy od něho poslouchat jen to, co nám sám řekne, bez jakýchkoliv 
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podkladů, a aby nám podklady (nabídky, sdělení, vyjádření  apod.) zasílal k 

prostudování včas již před zasedáním zastupitelstva. Dále pan Horník žádá, 

aby se prováděly kontroly minulých zápisů, aby bylo patrno, co je a není 

splněno, a pokud není splněno, tak proč a kdy bude. Zastupitelstvo se po 

několikáté domluvilo, jak budou zápisy a jejich kontrola prováděna. Pan 

Horník poukazuje na to, že toto bylo řešeno ve zprávě kontrolní komise, na 

což mu starosta oponuje, že v závěru kontroly bylo to, co mu nemůžou 

přikázat, ať si prostuduje zákon o obcích a náplň činnosti kontrolního výboru 

mu předal na tiskopisu, který je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

4. Prostor před OÚ    

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s nabídkami firem na zhotovení prostoru před novým obecním 

úřadem, kdy se jedná o výstavbu plotu, brány, chodníku a příjezdové cesty. Nabídka firmy 

IFASO je 173.500,- Kč a firmy TOMS je  184.466,- Kč, ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

 Na dotaz místostarosty starosta prezentoval zastupitelům to, jak bude prostor před OÚ 

vybudován, kdy následovala bouřlivá debata, při které bylo starostovi vytýkáno, že ačkoliv 

již na předchozím zastupitelstvu bylo zastupiteli dohodnuto a schváleno, jak bude prostor 

před OÚ vybudován, si starosta rozhodnutí mění a upravuje podle sebe. Na tomto základě 

bylo jednáním na místě samém upřesněno, že plot bude vystavěn tak, že pohledem na dvůr 

budou nástěnky zabudovány do pravého plotu, branka nebude vůbec, chodník podél plotu 

také ne, zámkovka bude na hranu schodů, zídka bude po roh domu a u pravé části u Sokolů 

bude zídka od chodníčku po hranici pozemku, po vybudování bude znovu pozván pan 

Vondráček a necháme zpracovat nový návrh, dle aktuálních parametrů. 

 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo zhotovení prostoru před č. p. 38 firmou IFASO s.r.o. Chrudim. 

 

  Hlasování   pro – 9       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5. Povodňový plán 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s povodňovým plánem obce Orel, kde jsou zaktualizována 

jména. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí povodňový plán obce Orel. 

 

  Hlasování   pro – 9       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

6. Zpravodaj 

 

Projednání: 

 Starosta předstoupil před zastupitele s návrhem, že by článek měl být sepsán jako návrh a 

poté by byl zastupitelstvem schválen. 

 Paní Žáčková reaguje, že to není možné, že podle tiskového zákona nelze takto zasahovat do 

článků zastupitelů, každý zastupitel má ze zákona právo napsat svůj článek. 
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 Starosta se ohradil k tvrzení místostarosty, že nějak upravil první článek pana místostarosty a 

pak se pod něj podepsal, upraven měl být tak, že byl smazán první odstavec, kde se 

místostarosta chtěl po volbách představit spoluobčanům svým životopisem a poté se pod něj 

podepsat, což se prý nepodepsal, ale v rámci další debaty řekl, že podepsal. Tvrzení, proti 

kterému se ohradil, nebyl chopen vyvrátit. 

 

6. Vlaková zastávka 

 

Projednání: 

 Pan Machač se dotazuje, zdali bude ve zpravodaji zmínka o vlakové zastávce, jak bylo 

dohodnuto, že se udělá anketa. Místostarosta odpověděl, že se na poradě dohodlo, že se dále 

nebudeme vlakovou zastávkou zabývat. Pan Machač nerozumí důvodu, že máme spoustu 

rozdělaných věcí. Místostarosta namítá, že také chtěl, aby byly sehnány všechny potřebné 

podklady, které jsou potřeba k vybudování vlakové zastávky, ale doposud nebyly starostou 

splněny. Starosta pověřuje místostarostu zjištěním všech potřebných dokumentů a informací 

potřebných k vybudování vlakové zastávky, tak, abychom byli schopni rozhodnout, zdali je 

výstavba v našich silách. 

 

 

Seznam příloh:  Povodňový plán 

                          Výtah ze zákona o obcích, co má v pravomoci kontrolní komise 

 

 

Zapsal: Miroslav Flídr, DiS. 

 

 

Na internetových stránkách obce Orel je zveřejněn zvukový záznam veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Orel. 

 

 

 

 

 

 

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

                 

                                   Bc. František Horník                                                   Petr Novák  


