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                    Z Á P I S č. 4/2018 
 

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 6. 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: Žáčková, Janoušková 

 

                                                                                                                                                     

Program:      1.  Program zastupitelstva 

                          2.  Kontrola usnesení 3/2018 

                          3.  Šimonovi – soudní spor o pozemek 

                          4.  Počet volených zastupitelů 

                          5.  Dotace z Programu obnovy venkova 

                          6.  Rozpočtová změna 3/2018 

                          7.  Základní škola – rozšíření o jednu třídu 

                          9.  Žádost pana Zemana 

                        10.  Dar – nátěr střechy kostela 

                        11.  Různé 

 
       

 

1. Program zastupitelstva 

 

Projednání:  

 Starosta seznámil zastupitele s programem 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Orel. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Orel. 

 

                       Hlasování   pro – 9     proti – 0    zdr. – 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

2. Kontrola usnesení 3/2018 

 

Projednání:  

 Starosta přečetl usnesení č. 3/2018. 

 



2 

 

3. Šimonovi – soudní spor o pozemek 

 

Projednání:  

 Starosta seznámil zastupitele s pokračujícím soudním sporem, kdy manželé Šimonovi 

navrhují mimosoudní dohodu s tím, že navrhují, aby si každá strana uhradila své náklady. 

Zastupitelé s návrhem nesouhlasí. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo nepřistoupilo na návrh dohody (převod p. č. 640/1 a 640/7 v k. ú. Orel), 

kterou písemně navrhla paní Lenka Šimonová. 

 

                       Hlasování   pro – 7     proti – 2    zdr. – 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4.   Počet volených zastupitelů 

 

Projednání: 

 Starosta navrhl zastupitelům ponechat současný počet zastupitelů. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo počet volených členů zastupitelstva obce na volební období 

2018–2022 v počtu 11 členů. 

  

  Hlasování   pro – 9       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5. Dotace z Programu obnovy venkova 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s tím, že obci bude poskytnuta dotace z Programu obnovy 

venkova ve výši 120.000,- Kč, která bude využita na výstavbu chodníku u novostaveb.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu 

místní komunikace. 
. 

 

  Hlasování   pro – 9       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

6. Rozpočtová změna č. 3 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovou změnou, týkající se dotace viz bod 5 a příjmů ze 

hřbitova, dividendy. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2018. 

 

  Hlasování   pro – 9       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

7. Základní škola – rozšíření o jednu třídu 
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Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s žádostí paní ředitelky o udělení výjimky v počtu žáků ZŠ ve 

školním roce 2018/2019, kdy je plánována třetí třída. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ v souladu se školským 

zákonem a prováděcím právním předpisem. 

 

  Hlasování   pro – 9       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

8. Základní škola – lavičky 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s žádostí paní ředitelky o proplacení zakoupených laviček 

z rezervního fondu. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo proplacení faktury ve výši 32 372,- Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ. 

 

  Hlasování   pro – 9       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

9. Žádost pana Zemana 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s žádostí pana Zemana o spolufinancování přeložení sloupku 

plynu. Zastupitelstvo se předběžně domluvilo na spolufinancování. Konečné rozhodnutí bude 

po předložení faktury o zhotovení díla. 

 

 

10. Dar – nátěr střechy kostela 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s žádostí římskokatolické církve o finanční příspěvek na nátěr 

střechy kostela u Tří Bubnů. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč římskokatolické farnosti na 

nátěr střechy kostela u Tří Bubnů na základě smlouvy, která bude uzavřena. 

 

  Hlasování   pro – 7      proti – 2    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

11. Různé 

 

a) Mateřská škola 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil s pokračováním výstavby nové MŠ. Podklady jsou předány do Mělníka 

firmě Tendra, která připravuje výběrové řízení. 

 

  



4 

b) Dotace  

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s ukončením čerpání dotace na štěpkovač a kontejnery. 

 

 

c) Dětské hřiště 

 

Projednání: 

 Místostarosta připomíná emailovou komunikaci o přestěhování současného dětského hřiště 

(na jeho místě se bude stavět) na fotbalové hřiště, aby mohlo být dětské hřiště dále 

využíváno. Věc byla projednána i s paní ředitelkou ZŠ a MŠ, která s návrhem také souhlasí. 

Zastupitelé se tedy dohodli na darování herních prvků dětského hřiště Tělovýchovné jednotě 

Orel. 

 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo darování herních prvků stávajícího dětského hřiště TJ Orel, z. s. 

 

  Hlasování   pro –9      proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

d) Prostor před ZŠ 

 

Projednání: 

 Místostarosta seznámil zastupitele s jednáním s paní ředitelkou ZŠ a MŠ, při kterém byl 

projednáván návrh na nově vybudovaný prostor před ZŠ, kde by mělo vzniknout nové dětské 

hřiště pro ZŠ. 

 Starosta byl pověřen jednáním pro vytvoření návrhu, jak by měl být daný prostor vybudován, 

tak aby se případná výsadba zeleně mohla uskutečnit na podzim tohoto roku. 

 

 

e) Využití místnosti na OÚ 

 

Projednání: 

 Místostarosta informuje o žádosti občanek, které chodí cvičit do místní ZŠ, aby mohly 

využívat místnost v podkroví nového obecního úřadu. Protože místnost ještě není zcela 

dokončená a o jejím účelu není definitivně rozhodnuto, návrh byl zamítnut a byla navržena 

možnost využívání bývalé zasedací místnosti ve starém obecním úřadě. 

 

 

f) Plakáty 

 

Projednání: 

 Místostarosta se dotazuje na možnost vyvěšování plakátů místním organizacím ve vývěskách 

obecního úřadu, aby mohli být občané co nejlépe informováni o pořádaných akcích. 

Vyvěšování bude umožněno – s výjimkou úřední desky v době, kdy bude obsazena. 

 

 

g) Dešťová voda 

 

Projednání: 
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 Pan Horník se dotazuje na odvedení dešťové vody z plochy dvora obecního úřadu, které mu 

připadá jako nedostatečné. Starosta informuje, že prozatím žádný problém neshledal. 

 

h) Železniční zastávka 

 

Projednání: 

 Pan Machač se dotazuje, jak pokračuje jednání o železniční zastávce. Místostarosta 

informuje o tom, že nyní se soustředil na jednání týkající se sběrného místa. Jednání o 

železniční zastávce budou pokračovat o prázdninách. 

 

 

ch) Sběrné místo 

 

Projednání: 

 Místostarosta informuje zastupitele o stavu jednání o sběrném místě. Má připravené všechny 

podklady, které bude na příštím zasedání zastupitelstva prezentovat. 

 

 

i)  Obecní zpravodaj 

 

Projednání: 

 Pan Ludvík požádal přispěvatele o dodání jejich příspěvků do obecního zpravodaje do konce 

srpna. 

 

 

Seznam příloh: Rozpočtová změna č 3/2018 

 

 

Zapsal: Miroslav Flídr, DiS. 

 

 

Na internetových stránkách obce Orel je zveřejněn zvukový záznam veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Orel. 

 

 

 

 

 

 

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

                 

                           PhDr. Zdena Žáčková, Ph.D.                                       Hana Janoušková   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


