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                    Z Á P I S č. 5/2018 
 

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 30. 8. 2018 v Orli od 19.00 hod. 
 

 

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

 

Omluveni: Novák, Janoušková 

 

Hosté: Minář – stavební dozor, Zavřel – zástupce firmy HOLD 

 

                             

     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: Brabec, Chrbolka 

                                                                                                                                                     

Program:      1.  Program zastupitelstva 

                          2.  Kontrola usnesení 4/2018 

                          3.  Prodloužení termínu stavby 

                          4.  Věcné břemeno ČEZ – Louže 

                          5.  Rezervní fond ZŠ a MŠ 

                          6.  Smlouva o dílo 

                          7.  Přívěs 

                          8.  Rozpočtová změna 4/2018 

                          9.  Sběrné místo 

                        10.  Různé 

 
       

 

1. Program zastupitelstva 

 

Projednání:  

 Starosta seznámil zastupitele s programem 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Orel. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo program 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Orel. 

 

                       Hlasování   pro – 8     proti – 0    zdr. – 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

2. Kontrola usnesení 4/2018 

 

Projednání:  

 Starosta přečetl usnesení č.4/2018. 
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3. Prodloužení termínu stavby 

 

Projednání:  

 Starosta seznámil zastupitele s pokračujícími pracemi na výstavbě a rekonstrukci místních 

komunikací. Pan Zavřel vysvětlil důvody žádosti o prodloužení termínu, pan Minář s nimi 

souhlasí.  

 Pan Chvojka se dotazuje na uvedení pole do původního stavu, pan Zavřel slíbil, že pole 

nechají zorat. 

 

 

Usnesení: Zastupitelstvo shválilo prodloužení termínu dokončení oprav a výstavby místních 

komunikací firmě HOLD s.r.o. do 31. 9. 2018. 

 

                       Hlasování   pro – 8     proti – 0    zdr. – 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4.   Věcné břemeno ČEZ – Louže 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele se smlouvou na věcné břemeno – sloup na louži. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

2006255/VB1 s ČEZ Distribuce, a.s. 

  Hlasování   pro – 8        proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5. Rezervní fond ZŠ a MŠ 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s žádostí paní ředitelky o proplacení faktury z rezervního fondu, 

jedná se o nákup školních lavic. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo proplacení faktury ve výši 74 030,- Kč z rezervního fondu ZŠ a 

MŠ. 

 

  Hlasování   pro – 8      proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

6. Smlouva o dílo 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s projektem, v jehož rámci budou Zaječice budovat novou 

kanalizaci, která bude napojena na naši v obci, jedná se o kanalizaci splaškovou. Zastupitelé 

bohužel o ničem nevěděli, nicméně bod byl schválen. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo s firmou Muktiaqua s.r.o. na vypracování 

projektové dokumentace „Dostavba splaškové kanalizace Orel“. 
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  Hlasování   pro – 8      proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

7. Přívěs 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s potřebou koupě přívěsu, aby obecní zaměstnanec nemusel 

jezdit stále s kontejnerovým nosičem. Zastupitelé se dohodli na odložení s tím, že budou ještě 

zjištěny potřebné informace. 

 

 

8. Rozpočtová změna 4/2018 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovou změnou č. 4/2018. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2018. 

 

  Hlasování   pro – 8       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

9. Sběrné místo 

 

Projednání: 

 Místostarosta seznámil zastupitele se získanými informacemi o sběrném místě a sdělil, že pro 

jeho vybudování je potřeba a ochota a čas, proto navrhl ponechat zřízení sběrného místa 

novému zastupitelstvu. 

 

 

10. Různé 

 

a) Mateřská škola 

 

Projednání: 

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

firmě Tendra a běží výběrové řízení. 

 

  

b) Sbírka na obec Prameny 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele se sbírkou na obec Prameny, o které budeme ještě jednat. 

 

 

c) Štěpkovač  

 

Projednání: 

 Štěpkovač ještě nebyl zprovozněn. Byla shledána závada, která neumožňuje provoz, a nyní 

se čeká na její odstranění. 

 

 



4 

d) Dětské hřiště 

 

Projednání: 

 Místostarosta informuje, že přestěhování dětského hřiště neproběhlo, neboť zatím nebyly 

zahájeny práce na stavbě MŠ. Proto bylo hřiště prozatím ponecháno na původním místě. 

 

e) Vlaková zastávka 

 

Projednání: 

 Místostarosta informuje o neuskutečněné schůzce, bude napraveno. 

 

f) Chodník na Slatiňany 

 

Projednání: 

 Pan Machač se dotazuje na stav chodníku na Slatiňany – žádá aby byly dřeviny ořezány a 

chodník uklizen. 

 

 

Seznam příloh: Rozpočtová změna č 4/2018 

 

 

Zapsal: Miroslav Flídr, DiS. 

 

 

Na internetových stránkách obce Orel je zveřejněn zvukový záznam veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Orel. 

 

 

 

 

 

 

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

                 

                                      Martin Brabec                                                        Jiří Chrbolka   

 

 

 
 

 

 
 


