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                    Z Á P I S č. 3/2018 
 

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 4. 4. 2018 v Orli od 19.00 hod. 
 

 

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

 

Omluveni: Novák, Chrbolka 

 

                             

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

přítomno 9 členů zastupitelstva a je usnášeníschopné. 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu: Javůrková, Havránek 

 

                                                                                                                                                     

Program:      1.  Program zastupitelstva 

                          2.  Kontrola zápisu 2/2018 

                          3.  Finanční dar 

                          4.  Výběr dodavatele veřejné zakázky 

                          5.  ZŠ a MŠ ‒ Proplacení faktury  

                          6.  Rozpočtová změna č. 2 

                          7.  Účetní závěrka 

                          8.  Různé 

 
       

 

1. Program zastupitelstva 

 

Projednání:  

 Starosta seznámil zastupitele s programem 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Orel. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo program 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Orel. 

 

                       Hlasování   pro – 9     proti – 0    zdr. – 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

2. Kontrola zápisu – 2/2018 

 

Program 2. zasedání: 1.  Program zastupitelstva ‒ schválen 

                          2.  SKOS – dodatek ke smlouvě ‒ schválen 

                          3.  Kontrola zápisu 1/2018 ‒ provedena 

                          4.  Prostor před OÚ – vybrán zhotovitel 

                                    5.  Povodňový plán ‒ schválen 
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                          6.  Zpravodaj – cenzura zamítnuta 

                          7.  Vlaková zastávka – místostarosta pokračuje v jednání 
 

 

3. Finanční dar 

 

Projednání:  

 Starosta seznámil zastupitele s žádostí Domova pro seniory v Heřmanově Městci o finanční 

dar. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo finanční dar ve výši 7 000,- Kč Domovu pro seniory v 

Heřmanově Městci. 

                       Hlasování   pro – 9     proti – 0    zdr. – 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4.   Výběr dodavatele veřejné zakázky 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s výběrovým řízením na dodavatele veřejné zakázky opravy 

místní komunikace (třetí ulice), výstavby nové komunikace (u novostaveb) a opravy 

chodníku od hlavní ulice směrem k Machačovým.  Přihlásily se čtyři firmy. Nejnižší nabídku 

měla firma Hold, s.r.o., 4.730.699,- Kč se zárukou 66 měsíců. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo firmu HOLD, s.r.o., jako dodavatele veřejné zakázky „Oprava 

části místní komunikace a chodníku“ a pověřila starostu obce podepsáním smlouvy 

s vybraným dodavatelem. 

  Hlasování   pro – 9       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5. ZŠ a MŠ ‒ Proplacení faktury 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s žádostí paní ředitelky o proplacení podlahářských prací ‒ 

nový koberec ve školce a nového nábytku ve škole z rezervního fondu ZŠ a MŠ.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo proplacení faktury za podlahářské práce ve výši 10 745,- Kč a 

nábytek ve výši 52 777,60 Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ, Orel, okr. Chrudim. 

 

  Hlasování   pro – 9       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

6. Rozpočtová změna č. 2 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s průtokovou dotací pro školu, z tohoto důvodu je zapotřebí 

udělat rozpočtovou změnu. Peníze přijdou obci a obec je převede na školu. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2018. 

 

  Hlasování   pro – 9       proti – 0    zdr. – 0  
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Usnesení bylo schváleno. 

 

 

7. Účetní závěrka 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s účetní závěrkou, kontrolou auditorem a finančním výborem.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2017, celoroční hospodaření obce a 

závěrečný účet obce za rok 2017, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2017, a to bez výhrad. 

  Hlasování   pro – 9       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

8. Různé 

 

a) Hospodaření obce 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s hospodařením obce v prvním čtvrtletí. 

 

  

b) Sběrné místo 

 

Projednání: 

 Místostarosta seznámil zastupitele s navrhovanými odpady, které bychom mohli ve sběrném 

místě shromažďovat. Byl i podán návrh, jakým způsobem by mohlo být sběrné místo 

provozováno. Zastupitelstvo dále pověřilo místostarostu sestavením seznamu možných 

odpadů, potřebného pro vytvoření obecní vyhlášky a provozního řádu. 

 

 

Usnesení: Zastupitelstvo pověřilo místostarostu sestavením seznamu možných druhů odpadu pro 

sběrné místo a zjištěním podmínek jejich následné likvidace. 

 

 

  Hlasování   pro – 9       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

c) Školka 

 

Projednání: 

 Paní Žáčková se dotazuje, jak postupujeme se školkou a její výstavbou. Starosta informuje, 

že nyní to brzdí onemocnění projektanta Ing. Bíška. Až dokončí práci, bezodkladně předáme 

podklady pro vypsání výběrového řízení. 

 Místostarosta se ptá, zdali už byla sepsána smlouva o smlouvě budoucí o prodeji pozemku 

Strouhalovým. Nebyla, starosta byl opětovně vyzván k sepsání této smlouvy. 

 

e) Stěhování 

 

Projednání: 

 Starosta informuje o stěhování obecního úřadu během dubna. 
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Seznam příloh:  Rozpočtová změna č 2/2018 

 

 

Zapsal: Miroslav Flídr, DiS. 

 

 

Na internetových stránkách obce Orel je zveřejněn zvukový záznam veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Orel. 

 

 

 

 

 

 

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

                 

                                      Jana Javůrková                                                     Martin Havránek  


