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                    Z Á P I S č. 9/2018 
 

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 19. 12. 2018 v Orli od 19.00 hod. 
 

 

Přítomni: p. Flídr, Žáčková, Čermáková, Dostálová, Zárubová, Horník, Javůrková, Příhoda, 

Havránek, Novák 

Omluven: p. Jeníček 

       

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: Příhoda, Čermáková 
 

                                                                                                                                                     

Program:      1.  Program zastupitelstva 

                          2.  Tělocvična ZŠ 

                          3.  Dodatek HOLD 

                          4.  Rozpočet obce 2019 

                          5.  Dlouhodobý výhled obce 2020–2023 

                          6.  Rozpočet ZŠ a MŠ 2019 

                          7.  Dlouhodobý výhled ZŠ a MŠ  

                          8.  Dodatek AVE 

                          9.  Poplatek za svoz KMO 2019 

                        10.  Finanční příspěvek DAPHNE 

                        11.  Věcné břemeno GasNet 

                        12.  Dotace na hřbitovní zeď 

                        13.  Pověření starosty 

                        14.  Povodňový plán 

                        15.  Různé 
 

1. Program zastupitelstva 

 

Projednání:  

 Starosta seznámil zastupitele s programem 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Orel. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo program 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Orel. 

 

                       Hlasování   pro – 10     proti – 0    zdr. – 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

2. Tělocvična ZŠ 

 

Projednání: 
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 Starosta předal slovo paní ředitelce Lacinové, která zastupitele seznámila s havarijním 

stavem podlahy v tělocvičně, kde došlo k úrazu žáka ZŠ. 

 Paní Čermáková navrhla řešení, a to parketové dílce z umělé hmoty. Bude zajištěno jednání 

s firmami. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci ředitelky ZŠ a MŠ Orel o nevyhovujícím 

technickém stavu podlahy v tělocvičně ZŠ. 

 

  Hlasování   pro – 10      proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

3. Dodatek HOLD 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 19/2018 s firmou HOLD, 

s.r.o. Jedná se o vícepráce, které byly provedeny. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 19/2018 s firmou HOLD, s.r.o., 

včetně proplacení faktury. 

 

  Hlasování   pro – 9      proti – 0    zdr. – 1  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4. Rozpočet obce 2019 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s rozpočtem obce pro rok 2019. 

  

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Orel pro rok 2019, viz příloha. 

 

  Hlasování   pro – 10      proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5. Rozpočtový výhled obce 2020–2023 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým výhledem obce Orel pro rok 2020–2023. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled obce Orel pro rok 2020–2023, viz příloha. 

 

  Hlasování   pro – 10      proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

6. Rozpočet ZŠ a MŠ 2019 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s rozpočtem ZŠ a MŠ Orel pro rok 2019. 

  

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Orel pro rok 2019, viz příloha. 
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  Hlasování   pro – 10      proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

6.  Dlouhodobý výhled ZŠ a MŠ 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým výhledem ZŠ a MŠ pro rok 2020–2021. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Orel pro rok 2020–2021, viz příloha. 

 

  Hlasování   pro – 10      proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

8. Dodatek AVE 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s dodatkem o svozu KMO s firmou AVE CZ odpadové 

hospodářství. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu 

s firmou AVE CZ odpadové hospodářství. 

 

  Hlasování   pro – 10      proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

9. Poplatek za svoz KMO 2019 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s výpočtem poplatku za svoz KMO pro rok 2019. 

  

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo poplatek za odpady na rok 2019 ve výši 550,- Kč za osobu. 

 

  Hlasování   pro – 10      proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

10. Finanční příspěvek DAPHNE 

 

Projednání: 

 Starosta informoval zastupitele s žádostí sdružení DAPHNE o poskytnutí finančního 

příspěvku ve výši 4.745,- Kč. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku sdružení DAPHNE – Institut aplikované  

ekologie, z.s., ve výši 4.745,- Kč. 

 

  Hlasování   pro – 10      proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

11. Věcné břemeno GasNet 
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Projednání: 

 

 Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s.r.o., 

přeložka plynu u nové mateřské školky. 

  

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo smlouvu č. 8800084503 1/VB/P o zřízení věcného břemene s 

firmou GasNet, s.r.o. 

  Hlasování   pro – 10      proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

12. Dotace na hřbitovní zeď 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s žádostí o dotaci na hřbitovní zeď. 

  

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi do programu 

Program obnovy venkova 2018 Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

  Hlasování   pro – 10      proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

13. Pověření starosty 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele s potřebou pověřit starostu schválením závěrečné rozpočtové 

změny. 

  

Usnesení:  Zastupitelstvo schválilo pověření starosty k 31. 12. schvalovat každoročně závěrečnou 

rozpočtovou změnu a informovat o ní na nejbližším zasedání zastupitelstva. 

 

  Hlasování   pro – 10      proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

14. Povodňový plán 

 

Projednání: 

 Starosta seznámil zastupitele se změnou v povodňovém plánu obce Orel – změna předsedy 

povodňové komise – František Horník. 

  

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo aktualizaci povodňového plánu obce Orel. 

 

  Hlasování   pro – 10      proti – 0    zdr. – 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

15. Různé 

 

a) Pan Chvojka 

 

Projednání: 
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 Starosta seznámil zastupitele s vyhotoveným geometrickým plánem. 

 

b)  Dotace „Gottwalďák“ 

 

Projednání: 

 Pan Ludvík informoval zastupitele o možnosti získání dotace na sečení trávy. 

 

c) Zpravodaj 

 

Projednání: 

 Pan Ludvík požádal přispěvatele do obecního zpravodaje o napsání příspěvků do konce 

ledna. 

 

 

Zapsal: Miroslav Flídr, DiS. 

 

 

 

 

Na internetových stránkách obce Orel je zveřejněn zvukový záznam veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Orel. 

 

 

 

 

 

 

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

                 

                              Mgr. Dagmar Čermáková                                            Vladimír Příhoda 

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


