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                    Z Á P I S č. 6/2018 
 

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 1. 10. 2018 v Orli od 19.00 hod. 
 

 

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

Novák, Janoušková 

 

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

přítomno 11 členů zastupitelstva a je usnášeníschopné. 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu: Javůrková, Jeníček 

                                                                                                                                                     

Program:      1.  Program zastupitelstva 

                          2.  Dotace na vybudování kanalizace 

                          3.  Smlouva o smlouvě budoucí – Školoud 

                          4.  Plná moc – Multiaqua s.r.o. 

                          5.  Dotace – Obnova venkova 

                          6.  Dovoz obědů 

                          7.  Rozpočtová změna č. 5 

                          8.  Mateřská školka – vyloučení nabídky 

                          9.  Mateřská školka – výběr zhotovitele 

                        10.  Různé 

    

 

1. Program zastupitelstva 

 

Projednání:  

 Starosta seznámil zastupitele s programem 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Orel. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo program 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Orel. 

 

                       Hlasování   pro – 11    proti – 0    zdr. – 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

2. Dotace na vybudování kanalizace 

 

Projednání:  

 Starosta seznámil zastupitele se smlouvou na dotaci na vybudování kanalizace, v rámci 

vybudování kanalizace od Zaječic. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na „Dostavbu splaškové kanalizace 

Orel-PD“. 

                                                                         Hlasování   pro – 11    proti – 0    zdr. – 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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3. Smlouva o smlouvě budoucí – Školoud 

 

Projednání:  

 Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o smlouvě budoucí s panem Školoudem týkající se 

zřízení služebnosti inženýrské sítě, souhlas se zřízením stavby a souhlas se vstupem na 

pozemek. Pan Školoud navrhl, aby za poskytnuté služby byl doživotně osvobozen od 

poplatku za svoz komunálního odpadu. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvě budoucí s ing. Miroslavem Školoudem o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě, souhlas se zřízením stavby a souhlas se vstupem na 

pozemek. 

 

                       Hlasování   pro – 11     proti – 0    zdr. – 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4.   Plná moc – Multiaqua s.r.o. 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s plnou mocí firmě Multiaqua, která zpracuje dokumentaci 

k akci dostavba splaškové kanalizace. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo plnou moc firmě Multiaqua s.r.o. k výkonu inženýrské činnosti 

související s přípravou a veřejnoprávním projednáním akce „Dostavba splaškové 

kanalizace Orel“. 

 

  Hlasování   pro – 11        proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5. Dotace – Obnova venkova 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s podanou žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova, na 

akci dostavby chodníku – vnitroblok. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o dotaci POV na rok 2019. 

 

 

6. Dovoz obědů 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s žádostí pana Konráda o dovoz obědů. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo dovoz obědů pro pana Františka Konráda z č. p. 94. 

 

  Hlasování   pro – 11      proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

7. Rozpočtová změna č. 5 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovou změnou týkající se voleb. 
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Usnesení: Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2018. 

 

  Hlasování   pro – 11       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Mateřská školka – vyloučení nabídky 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s výběrovým řízením, kde se rozhodlo o vyloučení nabídky 

podané firmou PRUKON s.r.o. Zlín pro nesplnění požadavků zadavatele, kdy firma 

nedoložila zkušenosti s výstavbou nových objektů. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo vyloučení firmy PRUKON s.r.o. Zlín z účasti v zadávacím řízení 

z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, 

konkrétně neprokázání požadovaných zkušeností s výstavbou nových budov. 

 

  Hlasování   pro – 11       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

9. Mateřská školka – výběr zhotovitele 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s vypracovaným výběrovým řízením. Jako vítězná firma pro 

dodávku výstavby MŠ byla vybrána firma SKOS s.r.o. Skuteč. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo dodavatelem výstavby MŠ firmu SKOS s.r.o. a pověřilo starostu 

obce podepsáním smlouvy o dílo. 

 

  Hlasování   pro – 11       proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

10. Různé 

 

a) Kontrola zápisu 

 

Projednání: 

 Starosta přečetl zápis č. 5/2018. 

 

. 

1.  Program zastupitelstva – v pořádku 

                          2.  Kontrola usnesení 4/2018 – přečteno 

                          3.  Prodloužení termínu stavby – odsouhlaseno 

                          4.  Věcné břemeno ČEZ – Louže – uzavřeno 

                          5.  Rezervní fond ZŠ a MŠ – odsouhlaseno 

                          6.  Smlouva o dílo – uzavřeno 

                          7.  Přívěs – dohodnuto, že se zakoupí obyčejný přívěs 

                          8.  Rozpočtová změna 4/2018 – v pořádku 

                          9.  Sběrné místo – vše připraveno 

                        10.  Různé 

a) Mateřská škola – výběrové řízení proběhlo 

b) Sbírka na obec Prameny – jednání pokračuje 

c) Štěpkovač – v provozu 
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d) Dětské hřiště – přemístění těsně před začátkem stavby 

e) Vlaková zastávka – jednání pokračuje 

f) Chodník na Slatiňany – nesplněno, starosta pověřen osobním kontaktem 

s panem Šimonem 

 

b) Financování obce 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s finanční situací obce. Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

c) Kontrolní výbor 

 

Projednání: 

 Pan Horník seznámil zastupitele se zprávou kontrolního výboru, bez závad.  

 

 

d) Finanční výbor 

 

Projednání: 

 Paní Janoušková seznámila zastupitele se zprávou finančního výboru, bez závad. 

 

 

e) Silnice do Skály 

 

Projednání: 

 Starosta informuje, že stále čekáme na vypsání dotačního titulu. 

 

f) Hřbitovní zeď 

 

Projednání: 

 Starosta informuje, že probíhají přípravné práce pro podání žádosti na opravu hřbitovní zdi. 

 

g) Vnitroblok 

 

Projednání: 

 Starosta informuje o stavu výstavby nové komunikace a vyjádření k jednosměrce. 

 

Na závěr starosta poděkoval všem zastupitelům za jejich činnost v právě končícím volebním období 

a popřál hodně úspěchů v blížících se volbách. 
 

 

Seznam příloh: Rozpočtová změna č. 5/2018 
 

 

Zapsal: Miroslav Flídr, DiS. 
 

 

Na internetových stránkách obce Orel je zveřejněn zvukový záznam veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Orel. 

 

 

 

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

                                      Jana  Javůrková                                                        Martin Jeníček   


